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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম 

 

অনুষ্ঠাভনর সোপদত, 

সহকমীবৃন্দ, 

দপ্রয় যুবোই ও শবাভনরা, 

উপদিত সুদধমন্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

আজ পয়লা নভেম্বর-২০১৬ জাতীয় যুবদিবস। অনুষ্ঠাভন উপদিত সবাইভক আমার আন্তদরক শুভেচ্ছা জানাদচ্ছ। এ 

বছভরর জাতীয় যুবদিবভসর প্রদতপাদ্য ‘আত্মকমী যুবেদি, শেকসই উন্নয়ভনর মূলদেদি’। যুবসমাজ এবং শিভের জভে এই দিম 

তাৎপর্ িপূর্ ি।  

শিেব্যাপী নানাদবধ বর্ িাঢয কম িসূদিভত দিবসটি পাদলত হভচ্ছ। আজ কভয়কজন সফল আত্মকমী ও সংগঠক তাভির 

কৃদতত্বপূর্ ি কাভজর স্বীকৃদত দহসাভব জাতীয় যুব পুরস্কার শপভয়ভছন। আদম পুরস্কার প্রাপ্তভির অদেনন্দন জানাই।  

বিভব্যর শুরুভত আদম গেীর শ্রদ্ধার সাভি স্মরর্ করদছ সব িকাভলর সব িভশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুদজবুর রহমানভক। শ্রদ্ধার সাভি স্মরর্ করদছ জাতীয় িার শনতা, মহান মুদিযুভদ্ধর ৩০ লাখ েহীি এবং ২ লাখ দনর্ িাদতত মা-

শবানভক। ১৫ আগভের েহীিভির শ্রদ্ধার সভঙ্গ স্মরর্ করদছ।  

আদম শ্রদ্ধার সভঙ্গ স্মরর্ করদছ, মহান মুদিযুভদ্ধর অগ্রোভগ িাকা শসদিভনর যুবসমাজভক। জাদতর দপতার আ     

সাড়া দিভয় র্ারা জীবভনর দবদনমভয় বাংলাভিে স্বাধীন কভরভছন -আদম তাঁভিরভক কৃতজ্ঞদিভি স্মরর্ করদছ। 

জাদতর দপতা ক্ষুধা ও িাদরদ্র্যমুি শসানার বাংলা গড়ার স্বপ্ন শিভখদছভলন। আমরা জাদতর দপতার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন 

কভর িভলদছ। দিন-দিনান্ত অক্লান্ত পদরশ্রম কভর র্াদচ্ছ। আমার দবশ্বাস, এভিভের যুবসমাজ তাভির শমধা, উদ্যম ও শ্রম দিভয় 

জাদতর দপতার স্বভপ্নর শসানার বাংলা বাস্তবায়ভন ঐকযবদ্ধোভব কাজ করভব। 

সুদধমন্ডলী, 

আমাভির শমাে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংে যুব। আমাভির শিভের অি িননদতক উন্নয়ভনর জে র্া ুববই 

ইদতবািক। ‘শেভমাগ্রাদফক দেদেভেন্ড’ পূর্ ি সদ্ব্যবহারকভে সৃজনেীল ও উৎপািনেীল কম িকান্ড ব্যাপকোভব সম্পৃিকরভর্র 

দবকে শনই। যুবেদি শিভের প্রার্ এবং উন্নয়ন-অগ্রর্াত্রার িাদলকা েদি। 

১৯ আগষ্ট ১৯৭২ সাভল শসাহরাওয়ািী উদ্যাভন ছাত্রলীভগর জাতীয় সভেলভন কাদরগদর দেক্ষার প্রদত দবভেষ গুরুত্ব 

আভরাপ কভর জাদতর দপতা যুবকভির উভেভে বভলন, ‘কাজ কর, কভঠার পদরশ্রম কর, না হভল বাঁিভত পারভব না। শুধু শুধু 

দব.এ, এম.এ পাে কভর লাে নাই। আদম িাই কৃদষ কভলজ, কৃদষ স্কুল, ইদিদনয়াদরং কভলজ ও স্কুল, র্াভত সদতযকার মানুষ 

পয়িা হয়। বুদনয়াদি দেক্ষা দনভল কাজ কভর শখভয় বাঁিভত পারভব। শকরাদন পয়িা কভরই একবার ইংভরজ শেষ কভর শগভছ 

শিেো। শতামাভির মানুষ হভত হভব োইরা আমার।’ 

জাদতর দপতার দিক দনভি িেনা অনুর্ায়ী যুবভির কল্যার্ভক অগ্রাদধকার দিভয় সরকার এভকর পর এক প্রকে গ্রহর্ 

করভছ। শিভের সকল শজলায় যুবভির জে একই ধরভর্র প্রদেক্ষর্ অবকাঠাভমাগত সুদবধা সৃদষ্টর লভক্ষয নতুন কভর প্রদেক্ষর্ 

শকন্দ্র িাপন করা হভচ্ছ। দবদ্যমান প্রদেক্ষর্ শকভন্দ্রর সম্প্রসারর্ করা হভচ্ছ।  

প্রদেক্ষর্ শপভয় তারা আত্মকম িসংিাভনর মাধ্যভম স্বাবলম্বী হভয় উঠভছ। সরকার যুব উন্নয়ন অদধিপ্তভরর মাধ্যভম শবকার 

যুবকভিরভক প্রদেক্ষর্ প্রিান, ঋর্ সহায়তা ও পরামে ি দিভয় তাভিরভক মানবসম্পভি পদরর্ত করভছ। সরকাভরর গৃহীত 

পিভক্ষভপ শিভে যুব জাগরর্ ঘভেভছ। দবভেষ কভর আত্মকম িসংিাভনর শক্ষভত্রর ব্যাপক প্রসার ঘভেভছ।   

• শিভে কম িমুখী দেক্ষার প্রসার ঘোয় ২০০৯ সাভল সারাভিভে পদলভেকদনক েদতির আসন দছল শর্খাভন মাত্র ২৫ হাজার, 

বতিমাভন তা ১ লক্ষ ২৫ হাজাভর িাঁদড়ভয়ভছ। 



 

• যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর প্রদতষ্ঠার পর শিভক জুন ২০১৬ পর্ িন্ত প্রায় ৪৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৬২ জনভক িক্ষতা বৃদদ্ধমূলক 

প্রদেক্ষর্ দিভয়ভছ।  

• প্রদেক্ষর্ গ্রহর্কারী ৮ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৯ জনভক ১ হাজার ৪৫৯ শকাটি ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার োকা ঋর্ শিয়া হভয়ভছ।  

• প্রদেদক্ষত যুবভির মভধ্য ২০ লক্ষ ২১ হাজার ১০৩ জন আত্মকভম ি দনভয়াদজত হভয়ভছ।  

• যুবভির িক্ষতামূলক প্রদেক্ষভর্র পাোপাদে তাভিরভক দবদেন্ন দবষভয় সভিতনতা ও উদ্ব্ুদ্ধকরর্ প্রদেক্ষর্ও শিয়া হভচ্ছ।  

• দেদক্ষত শবকার যুবভির অিায়ী কম িসংিান সৃদষ্টর লভক্ষয োেনাল সাদে িস কম িসূদি বাস্তবায়ন করা হভচ্ছ।  

• োেনাল সাদে িস কম িসূদিভত অন্তর্ভ িি একজন যুবক-যুবনারী প্রদতমাভস ৬ হাজার োকা কম িোতা শপভয় িাভকন।  

• এ পর্ িন্ত ২৮টি শজলার ৬৪টি উপভজলায় প্রদেক্ষর্ সমাপনকারীর সংখ্যা শমাে ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১৬ জন। 

• কম িসংিান প্রাপ্তভির সংখ্যা ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৮২ জন। অিায়ী কম িসংিান শেভষ অভনভক িায়ী কম িসংিান দকংবা 

আত্মকমী হওয়ার সুভর্াগ শপভয়ভছ।  

• োেনাল সাদে িভস যুবনারীভির অংেগ্রহর্ েতকরা প্রায় ৪০ োগ। তাভির এই দবপুল অংেগ্রহর্ নারীর ক্ষমতায়নভক 

আরও এদগভয় দনভয় র্াভব।  

• নীদতমালা অনুর্ায়ী োেনাল সাদে িস কম িসূদি ক্রমান্বভয় সারাভিভে সম্প্রসাদরত হভব।  

• বতিমাভন োেনাল সাদে িস কম িসূদির ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পব ি বাস্তবায়ভনর উভদ্যাগ শনয়া হভয়ভছ। শর্খাভন প্রদত পভব ি 

২০টি কভর শমাে ৬০টি উপভজলা কম িসূদির আওতায় আসভব। 

• কম িসংিান ব্যাংক শিভক দবনা জামানভত শলান দনভয় যুবকরা স্বাবলম্বী হভচ্ছ।  

• প্রবাসী কল্যার্ ব্যাংক কভর দিভয়দছ। দবভিে শর্ভত আর শকউ দনিঃস্ব হভচ্ছ না। 

• দেদজোল বাংলাভিে গড়ার লভক্ষয যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর শিভের ৭টি দবোভগ প্রকভের মাধ্যভম দেদক্ষত যুবভির 

কদম্পউোর প্রদেক্ষর্ শিয়া হভচ্ছ।  

• এ প্রদেক্ষভর্ ল্যাপেপ ও মাদিদমদেয়াসমৃদ্ধ আইদসটি েযান শর্াভগ ৮টি দবোভগর ৮টি উপভজলায় গ্রামীর্ যুবকভির 

দবনামূভল্য মাসব্যাপী প্রদেক্ষর্ শিয়া হভচ্ছ।  

• এক মাস পরপর নতুন ৭টি উপভজলায় এ প্রদেক্ষর্ প্রিান করা হভচ্ছ। 

• প্রদেক্ষর্ভক তৃর্মুল পর্ িাভয় শপ ৌঁভছ শিওয়ার জে রাজস্বখাভতর অি িায়ভন শিভের সকল উপভজলা প্রদেক্ষভর্র অধীভন 

দনভয় আসা হভয়ভছ।  

• বাভয়াগ্যাস প্লান্ট িাপভনর মভতা পদরভবেবান্ধব ‘ইমপ্যাক্ট শফইজ-২’ প্রকে বাস্তবাদয়ত হভচ্ছ।  

• যুবভির ঋভর্র দসদলং বৃদদ্ধ করা হভয়ভছ।  

• দবভিেগামী যুবভির জে কযাোদরং, হাউসদকদপং, শমদরন দফদেংভক প্রদেক্ষভর্র অন্তর্ভ িি করা হভয়ভছ।  

• জীবভনর ঝৌঁদক দনভয় অনবধ পভি দবভিেগমন না করার জভে েকুভমন্টাদর, ক্ষুভি বাতিা ও অোে উপাভয় 

জনসভিতনতা সৃদষ্ট করা হভচ্ছ।  

• যুব উন্নয়ন অদধিপ্তরভক যুবসংগঠভনর দনবন্ধভনর ক্ষমতা প্রিান কভর আইন প্রর্ীত হভয়ভছ।  

• সাোভর অবদিত ‘শেখ হাদসনা জাতীয় যুব শকন্দ্র’শক Centre of Excellence-এ পদরর্ত করভত প্রভয়াজনীয় 

কার্ িক্রম গ্রহর্ করা হভয়ভছ।  

• এ সংক্রান্ত একটি আইন প্রর্য়ভনর কাজ চূড়ান্ত পর্ িাভয় রভয়ভছ। আদম আো কদর, েদবষ্যভত এই প্রদতষ্ঠানটি আঞ্চদলক 

ও আন্তজিাদতক পর্ িাভয় যুবপ্রদেক্ষভর্র একটি উভল্লখভর্াগ্য শকভন্দ্র পদরর্ত হভব। 

• যুবসামজভক মািকােদি, সন্ত্রাস, উগ্রপন্থা, জদঙ্গবািসহ সব রকভমর সামাদজক ব্যাদধ শিভক দূভর রাখভত এসব 

প্রদেক্ষর্ আরও শজারিার করভত হভব। 

• নতুন আদঙ্গভক প্রর্ীত জাতীয় যুবনীদত বতিমান যুবসমাভজর সাদব িক দবকাভের সহায়ক হভব বভল আদম আো কদর। 

সুদধমন্ডলী, 

আপনারা সবাই জাভনন, ২০২১ সাভল উদ র্াদপত হভব স্বাধীনতার সুবর্ ি জয়ন্তী। আমরা শস সমভয়র মভধ্য বাংলাভিেভক 

একটি মধ্যম আভয়র শিে দহভসভব শিখভত িাই। শস লভক্ষয দেেন ২০২১ বাস্তবায়ন করা হভচ্ছ। এই লক্ষয বাস্তবায়ভন যুবকভির 

অভনক ভূদমকা রাখার সুভর্াগ রভয়ভছ। মভন রাখভত হভব, অি িননদতক মুদি দনদিত কভর এখন মািা তুভল িাঁড়াবার সময়। 



 

যুব সমাজ আভত্মান্নয়ভনর মাধ্যভম শসই সুভর্াগভক কাভজ লাদগভয় শিে ও জাদতর কল্যাভর্ ব্রতী হভব- এোই প্রতযাো। 

সকভলই দনজ দনজ শক্ষভত্র সততা, আন্তদরকতা ও শিেভপ্রভমর সভঙ্গ কতিব্য পালন করভল আমরা অবেই বঙ্গবন্ধুর স্বভপ্নর ক্ষুধা 

ও িাদরদ্র্যমুি শসানার বাংলাভিে প্রদতষ্ঠা করভত সক্ষম হব। 

এ প্রসভঙ্গ জাদতর দপতারই একটি উদ্ধৃদত আদম উভল্লখ করভত িাই- ১৯৭৩ সাভলর ১৫ দেভসম্বর জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু 

যুদ্ধ দবধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাভিে পূর্গ িঠভনর সময় জাদতর উভেভে শিয়া োষভর্ স্বাধীনতা সংগ্রাভমর শিভয়ও শিেগড়াভক শবদে 

কঠিন উভল্লখ কভর বভলন, ‘আমরা র্দি একটু শিষ্টা কদর, একটু শবদে পদরশ্রম কদর, সকভলই সৎপভি শিভক সাধ্যমত দনভজর 

িাদয়ত্ব পালন কদর এবং সবিাইভত বড় কিা, সকভল ঐকযবদ্ধ িাদক- তাহভল আদম দবনা দদ্ব্ধায় বলভত পাদর ইনোআল্লাহ 

কভয়ক বছভরর মভধ্য আমাভির স্বভপ্নর বাংলা আবার শসানার বাংলায় পদরর্ত হভব।’ 

২০৪১ সাল নাগাি বাংলাভিেভক একটি উন্নত শিভে পদরর্ত করার লক্ষয দনভয় দেেন ৪১ শঘাষর্া করা হভয়ভছ। 

আমাভির সকল আি ি-সামাদজক উন্নয়ন প্রভিষ্টা শস লভক্ষয দনভবদিত।  

জাদতসংঘ সুদিত ‘শেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা’ অজিভন এমদেদজ বাস্তবায়ভনর সাফভল্যর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখভত হভব। 

শিভের র্াবতীয় উন্নয়ন প্রভিষ্টায় যুবসমাজ তাভির বদলষ্ঠ ভূদমকা রাখভব- আদম শসোই আো কদর। 

জাতীয় যুব দিবস উদ র্াপভনর সাভি জদড়ত সবাইভক আমার আন্তদরক ধেবাি। আদম জাতীয় যুবদিবস ২০১৬ এর 

সকল আভয়াজভনর সাফল্য কামনা করদছ।  

শখািা হাভফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাভিে দিরজীবী শহাক। 

... 


