
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবনবম িত ‘বিজে একাত্তর' হলসহ  

অন্যান্য স্থাপনার উয়বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীে প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবসনা  

বৃহস্পবতিার, ১৪ নয়ভম্বর ২০১৩, ঢাকা  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

আজয়কর এ অনুষ্ঠায়নর সম্মাবনত সভাপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাবনত বেক্ষকমন্ডলী,  

বেক্ষার্থীবৃন্দ,  

উপবস্থত সুবধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিজে একাত্তর হল', ‘িঙ্গিন্ধু টাওোর', ‘েহীদ মুনীর শ ৌধুরী ভিন', ‘েহীদ আবুল খায়ের 

ভিন', ‘েহীদ এম এ মুক্তাবদর ভিন' ও ‘এমবিএ ভিয়ন'র উয়বাধন অনুষ্ঠায়ন উপবস্থত সকলয়ক আবম শুয়ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

শে সকল েহীদ সূে িসন্তানয়দর নামানুসায়র এ ভিনগুয়লার উয়বাধন করা হল, আবম আো কবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রয়তেক বেক্ষার্থী তাঁয়দর পদাঙ্ক অনুসরণ কয়র শদে মাতৃকার শসিাে আত্মবনয়োগ করয়ি।  

সুবধমন্ডলী,  

গত িছর ১৪ নয়ভম্বর আবম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এয়সবছলাম। ‘িঙ্গিন্ধু টাওোর', শরায়কো হয়লর ‘৭ মা ি ভিন' এিং 

ফায়ম িসী ভিয়নর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন কয়রবছলাম। কবি সুবফো কামাল হল, জগন্নার্থ হয়লর সয়ন্তাষ  ন্দ্র ভট্টা াে ি ভিন, সামাবজক 

বিজ্ঞান ভিন এিং উচ্চতর মানবিক ও সামাবজক বিজ্ঞান গয়িষণা শকয়ন্দ্রর উয়বাধন কয়রবছলাম। আজ ঠিক এক িছর পয়র 

আিার অয়নকগুয়লা স্থাপনার উয়বাধন উপলয়ক্ষ আপনায়দর মায়ে আসয়ত শপয়র আবম অতেন্ত আনবন্দত।  

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবমও একজন গবি িত বেক্ষার্থী। এ কোম্পায়সর সায়র্থ আমার সম্পকি গভীর। সি িকায়লর সি িয়েষ্ঠ 

িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বছয়লন। আমার ভাই েহীদ শেখ কামাল 

সমাজবিজ্ঞান বিভায়গর ছাত্র বছল। তার সহধবম িনীও একই বিভায়গর ছাত্রী এিং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু শখতাি প্রাপ্ত এোর্থয়লট 

বছল। এখায়ন আসয়লই আমার অতীয়তর অয়নক স্মৃবত ময়ন পয়ে। শোক-দুঃখ এয়স ভর কয়র। আিার ছাত্রজীিন ও এই 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐবতয়হের কর্থা ময়ন কয়র েবক্ত-সাহস পাই। ১৯৭৫ সায়লর ১৫ আগস্ট জাবতর বপতা  োয়েলর বহয়সয়ি ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কর্থা বছল। ঘাতকরা শসই সুয়োগ শদেবন। আমার শছাট ভাই রায়সল বছল বিশ্ববিদ্যালে ল্যািয়রটরী স্কুয়লর 

ছাত্র। মাত্র দে িছয়রর এই বনষ্পাপ বেশুয়কও শসবদন ঘাতয়করা শরহাই শদেবন।  

ভাষা আয়ন্দালন শর্থয়ক শুরু কয়র আয়ুিবিয়রাধী আয়ন্দালন, ৬-দফা, ১১-দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যেত্থান, মুবক্তযুদ্ধ, 

স্বাধীনতা-পরিতী সামবরক োসন ও স্বস্বরা ার বিয়রাধী আয়ন্দালন এিং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারসহ প্রবতটি আয়ন্দালন-সংগ্রায়ম ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেক্ষক-বেক্ষার্থীরা অংে বনয়েয়ছন। সাময়নর সাবরয়ত শনতৃত্ব বদয়েয়ছন। অয়নয়ক জীিন উৎসগ ি কয়রয়ছন। 

পঙ্গুত্ব িরণ কয়রয়ছন। শজল-জুলুম, অতো ার-বনে িাতন সহে কয়রয়ছন। সি িয়েষ তত্ত্বািধােক সরকার গণতাবন্ত্রক আয়ন্দালন 

দময়নর লয়ক্ষে কয়েক হাজার বেক্ষার্থী ও বেক্ষয়কর বিরুয়দ্ধ বমথ্যা মামলা বদয়ে তায়দরয়ক হেরাবন কয়রয়ছ। দমন করার শ ষ্টা 

কয়রয়ছ। বকন্তু শস শ ষ্টা ব্যর্থ ি হয়েয়ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

জাবতর বপতা স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত িাংলায়দেয়ক গয়ে শতালার সায়র্থ সায়র্থ শদয়ের বেক্ষা ব্যিস্থায়ক শঢয়ল 

সাজান। বতবন কুদরত-ই-খুদা বেক্ষা কবমেন গঠন কয়রন। সংবিধায়নর ১৭ অনুয়চ্ছয়দ সকল বেশুর অবিতবনক ও িাধ্যতামূলক 

বেক্ষা অন্তভ্য িক্ত কয়রন। শদয়ের সকল প্রার্থবমক বিদ্যালে ও বেক্ষকয়দর  াকুবর জাতীেকরণ কয়রন। বিশ্ববিদ্যালে মঞ্জুবর 

কবমেন প্রবতষ্ঠা কয়রন।  



আমরা '৯৬ সরকায়রর সমে বেক্ষার হার ও মায়নান্নেয়ন উপবৃবত্তর অর্থ ি ও আওতা িাবেয়েবছ। শময়েয়দর বেক্ষা প্রসায়র 

পদয়ক্ষপ বনয়েবছ। ো নারী ও বেশু স্বাস্থেরক্ষা ও নারীর ক্ষমতােয়ন অিদান রাখয়ছ। বেক্ষার হার ৪৫ েতাংে শর্থয়ক ৬৫ 

দেবমক ৫ েতাংয়ে উন্নীত কয়রবছ। উচ্চবেক্ষা প্রসায়রর ব্যিস্থা বনয়েবছ। শসেনজট দূর কয়রবছ।  

পরিতীকায়ল বিএনবপ-জামাত শজাট শদয়ের বেক্ষাখাতয়ক শকান গুরুত্ব শদেবন। এ সমে সারায়দয়ের বেক্ষা প্রবতষ্ঠায়ন 

স্বনরাজেকর পবরবস্থবতর সৃবষ্ট হে। উচ্চবেক্ষা ব্যাহত হে। বেক্ষার হার ৫০ েতাংয়ে শনয়ম আয়স।  

আমরা এিার সরকায়রর দাবেত্ব গ্রহয়ণর পর আমরা প্রার্থবমক শর্থয়ক শুরু কয়র উচ্চ বেক্ষা পে িন্ত প্রবতটি স্তয়র ব্যাপক 

উন্নেনমূলক কম িসূব  িাস্তিােন কয়রবছ। একটি আধুবনক ও যুয়গাপয়োগী বেক্ষানীবত গ্রহণ কয়রবছ। আগ্রহী শকউ োয়ত উচ্চবেক্ষা 

শর্থয়ক িবিত না হে শসজন্য আমরা সরকাবর ও শিসরকাবর উয়দ্যায়গ নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালে স্থাপয়নর উয়দ্যাগ বনয়েবছ। ৯টি 

নতুন পািবলক বিশ্ববিদ্যালে প্রবতষ্ঠা কয়রবছ। শমবিকোল, কৃবষ, ইবিবনোবরং, তথ্যপ্রযুবক্ত, শটক্সটাইল, শমবরনসহ বিবভন্ন বিষয়ে 

কয়লজ-বিশ্ববিদ্যালে বনম িাণ করা হয়েয়ছ। আমরা ২৬টি শিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুয়মাদন বদয়েবছ।  

িতিমায়ন সরকাবর-শিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৭টি। শিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালে সমুয়হর প্রোসবনক ও 

একায়িবমক কাে িক্রম গবতেীল করার লয়ক্ষে আমরা শিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালে আইন প্রণেন কয়রবছ। বেক্ষার মান বনেন্ত্রয়ণ 

অব য়রই এোবক্রবিয়টেন কাউবেল গঠন করা হয়ি। পাঁ  িছর আয়গ বিশ্ববিদ্যালে পে িায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বছল মাত্র ৮ লাখ। 

আজ তা ২৭ লাখ ছাবেয়ে শগয়ছ।  

বিশ্ববিদ্যালেগুয়লায়ত বিশ্বমায়নর বেক্ষা ও গয়িষণার সুয়োগ সৃবষ্ট করা হয়েয়ছ। গয়িষণাে িরাদ্দ িহুগুয়ণ বৃবদ্ধ করা 

হয়েয়ছ। উন্নত গয়িষণার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত অনুদান এিং িঙ্গিন্ধু শফয়লাবেপ  ালু করা হয়েয়ছ। দবরদ্র ও শমধািী 

বেক্ষার্থীয়দর জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর বেক্ষা সহােতা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েয়ছ। এ পে িন্ত এই ফান্ড শর্থয়ক স্নাতক পে িায়ের ১ লক্ষ 

৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীয়ক বেক্ষা বৃবত্ত প্রদান করা হয়েয়ছ। বিশ্ববিদ্যালেগুয়লায়ত উচ্চগবতর ইন্টারয়নট সংয়োগ শদওো 

হয়েয়ছ। কয়লজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবতিসহ সকল কাজ এখন অনলাইয়ন সম্পাদন করা োয়চ্ছ। কৃবষসহ বিবভন্ন শক্ষয়ত্র গয়িষণাে 

শিে সাফল্যও এয়সয়ছ। বিয়দয়ে শদয়ের ভািমূবতি উজ্জ্বল হয়েয়ছ। জাতীে অর্থ িনীবতয়ত অিদান রাখয়ছ।  

মাধ্যবমক স্তর পে িন্ত বিনামূয়ল্য িই বিতরণ কয়রবছ। পিম ও অষ্টম শেণীয়ত সমাপনী পরীক্ষা  ালু কয়রবছ। বেশু িেস 

শর্থয়কই বেক্ষার্থীয়দর শমধা বিকায়ের সুয়োগ সৃবষ্ট কয়রবছ। বেক্ষায়ক্ষয়ত্র তথ্যপ্রযুবক্ত প্রয়োগ বনবিত কয়রবছ। ফয়ল এসএসবস ও 

এই এসবস পরীক্ষাে পায়ের হার ও বজবপএ-৫ প্রাবপ্ত অয়নক শিয়েয়ছ।  

সুবধমন্ডলী,    

বিএনবপ-জামাত শজাট প্রবতটি শসক্টয়র শদেয়ক বপবছয়ে বদয়েবছল। আমরা শসই অ লািস্থা কাটিয়ে তুয়ল কৃবষ, স্বাস্থে, 

শোগায়োগ, অিকাঠায়মা, তথ্যপ্রযুবক্তসহ প্রবতটি খায়ত আমূল পবরিতিন সাধন কয়রবছ।  

আমায়দর বিদেৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ শমগাওোট অবতক্রম কয়রয়ছ। এটি একটি মাইলফলক। আমরা এিার 

সরকায়রর দাবেয়ত্ব এয়স এ পে িন্ত শদেব্যাপী শে উন্নেন কয়রবছ তা িাংলায়দয়ের ইবতহায়স শকান সরকার করয়ত পায়রবন। শকান 

শকান শক্ষয়ত্র আমরা আমায়দর বনি িা নী প্রবতশ্রুবতর শ য়েও শিেী কাজ কয়রবছ।  

বিশ্বব্যাপী মন্দা সয়ত্ত্বও আমায়দর সামবষ্টক অর্থ িনীবতর প্রবতটি সূ ক ইবতিা ক। রপ্তাবন আে, শরবময়টে, স্বিয়দবেক 

মুদ্রার বরজাভ ি, দাবরদ্রে হ্রাস, এমবিবজ অজিন বিদেৎসহ অয়নক শক্ষয়ত্রই বনি িা নী প্রবতশ্রুবতর শ য়ে শিবে কাজ হয়েয়ছ। মার্থাবপছু 

আে ১০৪৪ িলায়র উন্নীত হয়েয়ছ।  

আমরা আন্তজিাবতক পুরস্কার পাবচ্ছ। জাবতসংঘসহ সারাবিশ্ব আমায়দর উন্নেয়নর ভূেসী প্রেংসা করয়ছ। বিয়শ্বর বুয়ক 

িাংলায়দে আজ শরাল ময়িল।  

আমায়দর এ সাফয়ল্য ঈষ িাবিত হয়ে বিএনবপ-জামাত শদয়ের উন্নেয়ন পয়দ পয়দ িাধা সৃবষ্ট করয়ছ। হরতাল বদয়ে 

মানুষ পুবেয়ে মারয়ছ। স্বাধীনতা বিয়রাধী, যুদ্ধাপরাধীয়দর িাঁ ায়ত তারা সরকার পতয়নর আয়ন্দালন করয়ছ। তাঁয়দর শকান 

আয়ন্দালনই শদয়ের উন্নেনয়ক িাধাগ্রস্ত করয়ত পারয়ি না। জনগণ সংবিধান বিয়রাধী শকান েবক্তয়ক আর রাষ্ট্রীে ক্ষমতাে 

শদখয়ত  াে না।  

আমায়দর এ শদেয়ক সাময়ন এবগয়ে বনয়ে শেয়ত আবম বেবক্ষত যুিসমাজয়ক আরও তৎপর হওোর আহ্বান জানাই। 

শতামরা শতামায়দর বেক্ষা উদ্ভািনী েবক্ত কায়জ লাগাও। এয়ত বনয়জরা প্রবতবষ্ঠত হয়ি। শদে এবগয়ে োয়ি। সুন্দর সমাজ গো 

সহজ হয়ি। আর তাহয়লই জঙ্গীিাদ, সাম্প্রদাবেকতা সমূয়ল বিনাে ঘটিয়ে আমরা এবগয়ে শেয়ত পারি। পেশুনার পাোপাবে 

সুস্থ বিয়নাদন   িা ও শখলাধূলাে অংে বনয়ত হয়ি। তাহয়ল মাদক, হতাো, অিস্থাে আমায়দর তরুণয়দর শকানভায়িই স্পে ি 



করয়ত পারয়ি না। মূল্যয়িাধ একিার নষ্ট হয়ল তা সহয়জ পুনরুদ্ধার করা োে না। এই গরীি শদে শতামায়দর শলখাপোর জন্য 

অয়নক ব্যে কয়রয়ছ। আজয়কর শে অিকাঠায়মাগুয়লা উয়বাধন করা হল তাও শতামায়দর বেক্ষার সুয়োগ বৃবদ্ধর জন্য করা হয়চ্ছ। 

শতামায়দর অবভভািকরা অয়নক তোগ স্বীকার কয়রয়ছন। শলখাপো বেয়খ আয়লার পয়র্থ এগুয়ি জাবত শতামায়দর কায়ছ এটাই 

 াে।  

সুবধবৃন্দ,   

আমরা িাঙাবল জাবতর অসাম্প্রদাবেক শ তনায়ক সমুন্নত রাখয়ত িদ্ধপবরকর। আবম জাবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-

বেক্ষক এ লয়ক্ষে তায়দর ঐবতহে ধয়র রাখয়ি। আমায়দর উচ্চবেক্ষার মান িাোয়ত হয়ি। বেক্ষার্থীয়দর বিশ্বমায়নর কয়র গয়ে 

তুলয়ত হয়ি। এজন্য বেক্ষার্থীয়দর আগ্রহী ও বনষ্ঠািান হয়ত হয়ি। বেক্ষকয়দরয়ক সি িয়েষ জ্ঞান আহরণ ও বিতরয়ণ দাবেত্বেীল ও 

বনয়িবদতপ্রাণ হয়ত হয়ি। উচ্চমায়নর স্বনবতকতা প্রদে িন করয়ত হয়ি। োয়ত বেক্ষার্থীরা তা অনুকরণ কয়র আদে ি মানুষ বহয়সয়ি 

কম িজীিয়ন প্রয়িে করয়ত পায়র।  

সুবধমন্ডলী,  

আমরা জাবতর বপতার স্বপ্ন পূরণ করয়ত  াই। িাংলায়দেয়ক একটি ক্ষুধামুক্ত, দাবরদ্রেমুক্ত, সমৃদ্ধ শসানার িাংলাে 

পবরণত করয়ত  াই। আসুন, সিাই বময়ল মুবক্তযুয়দ্ধর আদয়ে ি উবুদ্ধ হয়ে আমায়দর ভবিষ্যৎ প্রজয়ের জন্য একটা সুন্দর 

িাংলায়দে গয়ে তুবল। ক্ষুধা-দাবরদ্রেমুক্ত, সমৃদ্ধ, োবন্তপূণ ি বিবজটাল িাংলায়দে গয়ে তুবল। এই প্রতেে বনয়ে শদয়ের প্রবতটি 

বেক্ষক-বেক্ষার্থীয়ক আত্মবনয়োগ করার আহ্বান জানাবচ্ছ।  

পবরয়েয়ষ, আবম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বিজে একাত্তর হল', ‘িঙ্গিন্ধু টাওোর', ‘েহীদ মুনীর শ ৌধুরী ভিন', ‘েহীদ 

আবুল খায়ের ভিন', ‘েহীদ এম এ মুক্তাবদর ভিন' ও ‘এমবিএ ভিয়ন'র শুভ উয়বাধন শঘাষণা করবছ।  

আপনায়দর সিাইয়ক ধন্যিাদ ।  

শখাদা হায়ফজ।  

জে িাংলা, জে িঙ্গিন্ধু  

িাংলায়দে ব রজীিী শহাক। 


