
শেখ মুজিব শেজিটাইে জবশ্বজবদ্যালয়জিজিপ্রস্তি স্থাপন অনুষ্ঠান  

িাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

শেখ হাজিনা  

চট্টগ্রাে শেজিন একাডেেী, েজনবাি, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৭, ২৬ শফব্রুয়াজি ২০১১  

 

জবিজেল্লাজহি িাহোজনি িাজহে  

িহকেীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

িােজিক ও শবিােজিক কে মকর্মাবৃন্দ,  

জপ্রয় কযাডেটগণ,  

সুজধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুে।  

বহু প্রর্ীজির্ ‘শেখ মুজিব শেজিটাইে জবশ্বাজবদ্যালয়' এি জিজিপ্রস্তি স্থাপন অনুষ্ঠাডন উপজস্থর্ িবাইডক আজে আন্তজিক 

শুডিচ্ছা িানাজচ্ছ।  

েহান িাষা আডন্দালডনি োডি শ্রদ্ধা িানাজচ্ছ িাষা েহীদডদি। শ্রদ্ধা িানাজচ্ছ িাষা আডন্দালডনি পজিকৃৎ, িব মকাডলি 

িব মডশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজর্ি জপর্া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহোনডক। আজে িার্ীয় চাি শনর্া এবং িকল েহীদ মুজিড াদ্ধাি প্রজর্ 

আন্তজিক শ্রদ্ধা িানাজচ্ছ।  

বাংলাডদডে শনৌ পজিবহন খাডর্ি িন্য আিডক একটি ঐজর্হাজিক জদন। শনৌ পজিবহন খাডর্ দি িনবডলি চাজহদা 

শেটাডর্ ‘শেখ মুজিব শেজিটাইে জবশ্বাবদ্যালয়' এি জিজিপ্রস্তি স্থাপন কিা হল। আগােী ২০১৩ িাডল এ জবশ্বজবদ্যালয় পূণ মাঙ্গিাডব 

কাি শুরু কিডব।  

আেিা আো কিজি এ শেজিটাইে জবশ্বজবদ্যালয় দজিণ এজেয়ায় একটি আঞ্চজলক জবশ্বজবদ্যালয় জহডিডব প্রজর্ষ্ঠা পাডব।  

এখান শিডক অডনক দি িনেজি শবি হডব। র্ািা শদডেি চাজহদা জেটিডয় জবডদডেও কে মিংস্থাডনি সুড াগ পাডব।  

সুজধবৃন্দ,  

শগাটা জবডশ্ব পণ্য পজিবহণ বাড়ডি। িমুদ্রপডি পজিবহণ খিচ কে হওয়ায় জবডশ্বি আেদাজন- িপ্তাজন বাজণডিযি ের্কিা ৯০ 

িাগই পজিচাজলর্ হডয় িাডক িমুদ্র-পজিবহডণি োধ্যডে। এিন্য শনৌ-পজিবহডণি গুরুত্ব জদন জদন বৃজদ্ধ পাডচ্ছ।  

জবডশ্বি িডঙ্গ র্াল জেজলডয় বাংলাডদডেি িাজব মক উন্নয়ডনি স্বাডি ম শনৌ-পজিবহণ ব্যবস্থাি জবকাে ও উন্নয়ডন আোডদি 

আিও অগ্রণী ভূজেকা পালন কিডর্ হডব।  

িমুদ্র পডি পজিবহন বাড়াি িডঙ্গ িডঙ্গ উচ্চর্ি দি শেজিন িনেজিি চাজহদাও জদন জদন বাড়ডি। এি শপ্রিাপডট শদডে 

শেজিটাইে জবশ্বজবদ্যালয় প্রজর্ষ্ঠা কিা এবং িিকাজি-শবিিকাজি উডদ্যাডগ নতুন নতুন শেজিন একাডেজে প্রজর্ষ্ঠা কিাি উপি আেিা 

জবডেষ গুরুত্বাডিাপ কিজি।  

Enhancing Marine Academy into Maritime University েীষ মক প্রকডেি আওর্ায় শেখ মুজিব 

শেজিটাইে জবশ্বজবদ্যালয় স্থাপন কিা হডচ্ছ।  

এ প্রকডেি ব্যয় ধিা হডয়ডি ২৬০ শকাটি টাকা। জবশ্বজবদ্যালডয়ি কাি পূণ মাঙ্গিাডব শুরু হডল বর্মোন বাংলাডদে শেজিন 

একাডেজে এই জবশ্বজবদ্যালডয়ি একটি ফযাকাজি জহডিডব িাকডব।  

এখাডন জেপ জবজডং ইজিজনয়াজিং, জেজপং ম্যাডনিডেন্ট, ইন্টািন্যােনাল এবং ইন্টািনাল   শেজিটাইে ট্রান্সডপাডট মেন, 

শেজিটাইে ল' ইর্যাজদ জবষডয় োস্টািি, এেজফল এবং জপএইচজে জেজগ্র শদওয়া হডব।  

এই জবশ্বজবদ্যালডয়ি আইন প্রণয়ডনি কাি চলডি।  



শেজিটাইে প্রজেিণিহ জেজপং শিক্টডি িঠিক গুরুত্ব প্রদাডনি অংে জহডিডব শবে কডয়কটি প্রকে গ্রহণ কিা হডয়ডি।  

‘‘Establishment of 6 new marine academies" েীষ মক প্রকডেি আওর্ায় প্রায় ৮০০ শকাটি টাকা ব্যডয় 

বজিোল, খুলনা, পাবনা, িংপুি, নািায়ণগি ও জিডলডট িয়টি নতুন শেজিন একাডেজে প্রজর্ষ্ঠা কিাি উডদ্যাগ শনওয়া হডয়ডি।  

অন্য আডিকটি প্রকডেি আওর্ায় প্রায় ৮০ শকাটি টাকা ব্যডয় বাংলাডদে শেজিন একাডেজেি িন্য ফুল-জেেন শেক ব্রীি 

জিমুডলটি এবং ফুল-জেেন ইজিন কডরাল জিমুডলটি িংগ্রহ কিা হডচ্ছ।  

আেিা িিকাি পজিচালনাি দাজয়ত্ব শনওয়াি পি ইডর্ােডধ্যই প্রজেিণািী কযাডেটডদি িংখ্যা ১০০ শিডক ২০০ কিা 

হডয়ডি। আগােী বিডি র্া ৫০০শর্ উন্নীর্ কিাি পজিকেনা শনওয়া হডয়ডি।  

আপনািা শিডন খুজে হডবন শ , ইডর্ােডধ্য আন্তিমাজর্ক শেজিটাইে অিগানাইডিেন-আইএেও দ্রুর্ বধ মনেীল ও উচ্চর্ি 

দি শেজিন িনেজি িিবিাহকাজি শদে জহডিডব বাংলাডদেডক জফজলপাইন, চীন ও িািডর্ি িডঙ্গ অন্তভূ মি কডিডিন।  

সুজধবৃন্দ,  

জবডদডে শবেী শবর্ন-িার্ায় শেজিন কযাডেট, কযাডেন ও ইজিজনয়ািডদি ব্যাপক চাজহদা িাকায় শেজিন একাডেজেডর্ 

প্রজেিকডদি স্বের্া জবিাি কিজিল।  

িম্প্রজর্ আেিা একাডেজেডর্ শবে কডয়কিন দি প্রজেিক জনডয়াগ প্রদাডনি ব্যবস্থা কডিজি।  

গর্ ২৮শে িানুয়াজি লন্ডডন আইএেও েহািজচব এফজিজেওি জেত্র-পুডলাি আোি িডঙ্গ শদখা কডিন। আডলাচনাকাডল 

আইএেও েহািজচব বাংলাডদডেি শেজিটাইে জেিা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ডন জবজিন্ন িহড াজগর্াি আশ্বাি জদডয়ডিন।  

আপনািা িাডনন, আোডদি ২৬ িন নাজবকিহ এেজি িাহান েজণ শিাোলীয় িলদসুযডদি হাডর্ আটক িডয়ডি।  

িিকাডিি পি শিডক আেিা শচষ্টা কিজি র্াঁডদি উদ্ধাডিি। আইএেও েহািজচডবি িডঙ্গ ববঠককাডল আজে জবষয়টি তুডল 

ধজি এবং র্াঁি িংস্থাি িহায়র্া শচডয়জি। জর্জন এ ব্যাপাডি িম্ভাব্য িব ধিডনি িহড াজগর্া প্রদাডনি আশ্বাি জদডয়ডিন।  

সুজধবৃন্দ,  

আেিা িিকাি পজিচালাি দাজয়ত্ব গ্রহডণি পি অন্যান্য খাডর্ি পাোপাজে িার্ীয়, আঞ্চজলক ও আন্তিমাজর্ক জেজপংডয় 

 িা ি অবস্থান জনজির্ কিাি লডিয কাি কিজি।  

আেিা িপ্তাজনড াগ্য িমুদ্রগােী িাহাি-জনে মাণ জেে, িমুদ্রগােী িাহাি পজিচালনা এবং িাহাি-িাঙ্গা জেেডক উৎিাজহর্ 

কিজি।  

ইডর্ােডধ্য আোডদি কডয়কটি শকাম্পাজন জবডদডে িাহাি িপ্তাজন কডিডি। আিও িাহাি িপ্তাজনি অডপিায় আডি।  

িাহাি-িাঙা জেেডক একটি আলাদা খার্ জহডিডব স্বীকৃজর্ শদওয়া হডয়ডি। এডিডত্র পজিডবডেি  াডর্ শকান িজর্ না হয়, 

শি জবষডয় ির্কম িাকডর্ হডব।  

সুজধবৃন্দ,  

বাংলাডদে নদীোতৃক শদে। আোডদি শদডে শিাট-বড় প্রায় ৮০০ নদী আডি। নদীগুডলাি নাব্যর্া বৃজদ্ধ কডি শনৌ ান 

চলাচডলি উপড াগী কিডর্ আেিা কযাজপটাল শেজিং এি কাি শুরু কডিজি। ইডর্ােডধ্য গড়াই এবং  মুনা নদীডর্ কযাজপটাল 

শেজিং এি কাি চলডি।  

নদীগুডলাি নাব্যর্া জফডি এডল পণ্য পজিবহডণ খিচ কেডব। পাোপাজে শদডেি িড়ক, েহািড়ডকি উপি  ানবাহডনি চাপ 

কেডব।  

এিাড়া, চট্টগ্রাে, নািায়ণগি, েংলা প্রভৃজর্ িমুদ্র ও নদীবন্দি শিডক নদীপডি শদডেি অন্যান্য স্থাডন োলাোল পজিবহডণি 

উডদ্যাগ শনওয়া হডয়ডি।  

আজে আো কজি এ জবশ্বজবদ্যালয় শিডক দি নাজবক বর্জি হডব। পাোপাজে শনৌ-খার্ উন্নয়ন এবং শনৌ ব্যবস্থাপনাি উপি 

গডবষণা এবং উদ্ভাবনমূলক কে মকাডন্ড গুরুত্বপূণ ম অবদান িাখডব।  

আওয়ােী লীগ িিকাি িনগডণি িিকাি। শদডেি োনুডষি িাডগ্যান্নয়নই আোডদি মূল লিয। শদডেি প্রজর্টি োনুডষি 

কে মিংস্থাডনি ব্যবস্থা কডি র্াঁডদি অন্ন, বস্ত্র, বািস্থান, জেিা এবং জচজকৎিা জনজির্ কিাি িন্য রূপকে ২০২১ বাস্তবায়ন কিজি।  

আেিা কৃজষ, জেে, জবদ্যযৎ, জ্বালাজন, অবকাঠাডো জনে মাণিহ ব্যাপক উন্নয়ন কে মসূজচ বা বায়ন কিজি।  



ইডর্ােডধ্য প্রায় ১১৫০ শেগাওয়াট জবদ্যযৎ িার্ীয় গ্রীডে যুি হডয়ডি। ৩৪টি জবদ্যযৎ শকন্দ্র জনে মাডণি কাি চলডি। আিও ২৪ 

জবদ্যযৎ শকন্দ্র জনে মাডণি িন্য শটন্ডাি আহবান কিা হডয়ডি।  

গ্যাি উৎপাদন বৃজদ্ধি লডিয নতুন গ্যাি শিডত্রি িন্ধান, জবদ্যোন গ্যাি জফডগুডলাডর্ নতুন কূপ খনন কিা হডচ্ছ।  

জনব মাচনী ইেডর্হাি অনু ায়ী আেিা ২০২১ িাডলি েডধ্য জেজিটাল বাংলাডদে গড়াি লডিয জনিলিিাডব কাি কডি 

 াজচ্ছ।  

িািাডদডে প্রায় িাডড় চাি হািাি ইউজনয়ন র্যসেডিবা শকন্দ্র স্থাপন কিা হডয়ডি। খাদ্য জনিাপিা অিমডনি িন্য আেিা কৃজষ 

খাডর্ িডব মাচ্চ গুরুত্ব জদডয়জি। কৃজষ উৎপাদন বৃজদ্ধি িন্য িাডিি দাে জর্ন-দফা কোডনা হডয়ডি। শদডেি ১ ইজঞ্চ আবাদী িজেও 

 াডর্ খাজল পডড় না িাডক শিজদডক িবাইডক দৃজষ্ট জদডর্ হডব।  

িাোজিক জনিাপিা শবষ্টনী বহুগুণ বৃজদ্ধ কিা হডয়ডি। একটি বাজড় একটি খাোি কে মসূজচ এবং গৃহহীনডদি িন্য আশ্রায়ণ 

প্রকে বাস্তবায়ন কিা হডচ্ছ।  

িকডলি স্বাস্থযডিবা জনজির্ কিডর্ আেিা প্রায় ১১ হািাি কজেউজনটি জিজনক চালু কডিজি।  

আজে আো কজি, শিজদন আি দূডি নয় শ জদন আেিা িব মকাডলি িব মডশ্রষ্ঠ বাঙাজল িাজর্ি জপর্া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি 

িহোডনি স্বডেি শিানাি বাংলা গডড় তুলডর্ পািব।  

আজে দল েডর্ি ঊডবম উডঠ িার্ীয় স্বাডি ম আোডদি িবাইডক ঐকযবদ্ধিাডব কাি কিাি আহবান িানাই।  

শখাদা হাডফি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাডদে জচিিীবী শহাক ।  

..... 


