
জাতীয় যুব দিবস-২০১১, উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাদসনা  

ওসমানী স্মৃদত দমলনায়তন, ঢাকা, শসামবার, ০৩ মাঘ ১৪১৮, ১৬ জানুয়াদর ২০১২  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

উপদিত সুদধবৃন্দ,  

যুব ভাই ও শবাদ্নরা।  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

জাতীয় যুবদিবস-২০১১ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সবাইদ্ক আমার আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা জানাদচ্ছ।  

যুব সমাজ আমাদ্ির গব ব। এদ্িদ্ের প্রদতটি আদ্ন্দালন-সংগ্রাদ্ম যুব সমাদ্জর রদ্য়দ্ে শগৌরদ্বাজ্জ্বল ভূদমকা। বৃটিে 

ঔপদনদ্বদেক দবদ্রাধী আদ্ন্দালন, ৫২'র ভাষা আদ্ন্দালন, ৬২'র দেক্ষা আদ্ন্দালন, ৬৬'র েয়-িফা সংগ্রাম, ৬৯'র গণঅভূূত্থান এবং 

মহান মুদিযুদ্ে যুবসমাজ আত্মতূাদ্গর এক অনন্য দৃষ্টান্ত িাপন কদ্রদ্ে। তাদ্ির এই আত্মতূাগ জাদত দিরদিন স্মরণ রাখদ্ব।  

সুদধমন্ডলী,  

সব বকাদ্লর সব বদ্েষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান বলদ্তন ‘শসানার বাংলা গড়দ্ত হদ্ল শসানার 

মানুষ িাই'। এই শসানার মানুষই হল যুবসমাজ।  

শিদ্ের শমাট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংে যুবক ও যুব মদহলা। এই দবোল যুবসমাদ্জর েদি, উদ্যম, সাহস আর কম বসৃ্পহা 

আমাদ্ির শিেদ্ক আরও উন্নদতর দেখদ্র শপৌঁদ্ে দিদ্ত পাদ্র।  

আমরা এবার সরকার গঠদ্নর পর যুবকদ্ির েম ও শমধার যথাযথ ব্যবহাদ্রর দিদ্ক নজর দিদ্য়দে। এ পয বন্ত প্রায় ৬ লাখ 

শবকার যুবকদ্ক প্রদেক্ষণ শিওয়া হদ্য়দ্ে। তাদ্ির আত্মকম বসংিাদ্নর ব্যবিা করা হদ্য়দ্ে।  

আমরা যখন ১৯৯৬ সাদ্ল সরকার গঠন কদর তখন শিদ্ের যুব উন্নয়ন প্রদেক্ষণ শকন্দ্রগুদ্লার খুবই শবহাল িো দেল। 

আমরা শস অবিার উত্তরণ ঘটাই।  

সাভার যুব উন্নয়ন প্রদেক্ষণ শকদ্ন্দ্র ৫০টি শেদ্ে প্রদেক্ষদ্নর ব্যবিা শনই। কম বসংিান ব্যাংক প্রদতষ্ঠা কদর। শকান জামানত 

োড়াই শবকার যুবকদ্ির ৫০ হাজার টাকা পয বন্ত ঋণ প্রিাদ্নর ব্যবিা কদর। এবার এই পদরমাণ ১ লাখ টাকায় উন্নীত করা হদ্য়দ্ে।  

শিদ্ের যুবসমাজদ্ক লক্ষূ শরদ্খই আমরা দনব বািনী ইেদ্তহাদ্র দেদজটাল বাংলাদ্িে প্রদতষ্ঠার কথা বদ্লদেলাম। শিদ্ের 

প্রদতটি এলাকা আজ শযাগাদ্যাগ প্রযুদির শনটওয়াদ্কব এদ্সদ্ে।  

শিদ্ের ৬৪ টি শজলা ও ৪৭৬ টি উপদ্জলায় যুব উন্নয়ন কায বালদ্য় ইন্টারদ্নট সাদভ বস িাপন করা হদ্য়দ্ে। ৪ হাজার ৫০১ টি 

ইউদনয়দ্ন ই-তথ্য ও শসবা শকন্দ্র িালু করা হদ্য়দ্ে। প্রায় ৪০ লাখ মানুষ প্রদত মাদ্স এসব শকন্দ্র শথদ্ক শসবা পাদ্চ্ছন। নতুন নতুন 

উদ্দ্যিা সৃদষ্ট হদ্চ্ছ। বৃদে পাদ্চ্ছ কম বসংিান।  

সরকার যুব উন্নয়ন অদধিপ্তদ্রর মাধ্যদ্ম শিেব্যাপী উবুেকরণ, প্রদেক্ষণ ও ঋণ কায বক্রম পদরিালনা করদ্ে। আত্মকমী 

যুবকদ্ির মদ্ধ্য ১৮২ শকাটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ দবতরণ করা হদ্য়দ্ে।  

ন্যােনাল সাদভ বস কম বসূদির সহায়তা ১ লাখ ১ হাজার ১৮৬ জন যুবকদ্ক পদরবার দভদত্তক ঋণ ও আত্মকম বসংিান ঋণ 

প্রিান করা হদ্য়দ্ে। এ খাদ্ত ব্যয় হদ্য়দ্ে ৩২৩ শকাটি টাকা।   



ন্যােনাল কম বসূদির আওতায় কুদড়গ্রাম, বরগুণা ও শগাপালগঞ্জ শজলার ৫৫ হাজার ২৫৪ জন যুবক ও যুবমদহলা অিায়ী 

কম বসংিাদ্নর সুদ্যাগ শপদ্য়দ্ে। এ কম বসূদি রংপুর দবভাদ্গর ৭টি শজলার আরও ৮টি উপদ্জলায় সম্প্রসারণ করা হদ্য়দ্ে।    

সমবাদ্য়র দভদত্তদ্ত উন্নত কৃদষ খামার এবং খাদ্য প্রদক্রয়াজাত দেল্প গদ্ড় তুলদ্ত আমরা যুবসমাজদ্ক উৎসাদহত করদে। 

কম বসংিান বৃদের জন্য শিদ্ের সরকাদর ও শবসরকাদর ব্যাংকগুদ্লা এস এম ই খাদ্ত ঋণ দিদ্চ্ছ। শমদ্য়দ্ির জন্যও দবদ্েষ ঋদ্ণর 

ব্যবিা করা হদ্য়দ্ে।  

স্বকম বসংিান সৃদষ্টর জন্য আমরা যুবকদ্ির প্রযুদিগত ও কাদরগদর দেক্ষার ব্যবিা করদে। এ জন্য শিদ্ে কাদরগদর ও 

প্রযুদিগত দেক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাদ্না হদ্য়দ্ে।  

সুদধমন্ডলী,  

যুব সমাজ যাদ্ত  ভূল পদ্থ পা না বাড়ায়, মািকাসি বা সমাজদবদ্রাধী কম বকাদ্ন্ড জদড়ত হদ্য় না পদ্ড় শসদিদ্ক আমাদ্ির 

সকদ্লরই দৃদষ্ট রাখদ্ত হদ্ব।  

শকান শকান স্বাথ বাদ্েষী মহল যুবদ্িরদ্ক ঘৃণ্য সন্ত্রাসী, জদঙ্গ কম বকাদ্ন্ড যুি কদ্র থাদ্ক। এ সমস্ত অপতৎপরতার দবরুদ্ে 

আমাদ্ির সকলদ্ক সজাগ থাকদ্ত হদ্ব।  

আমাদ্ির সাংস্কৃদতর ঐদতহূ, জাতীয় মুদি সংগ্রাদ্মর ইদতহাস যুব সমাজদ্ক জানাদ্ত হদ্ব। আমাদ্ির হাজার বেদ্রর 

পাদরবাদরক বন্ধন, মূল্যদ্বাধ সমদ্ন্ধ সম্যক ধারণা দিদ্ত হদ্ব।  

দবশ্বমন্দা সদ্েও আমরা আন্তদরকতার সাদ্থ সব িূাদ্লঞ্জ শমাকাদ্বলা কদ্র সামদ্নর দিদ্ক এদগদ্য় যাদচ্ছ।  

শিদ্ে ব্যাপক কম বসংিান হদ্য়দ্ে। শুধু সরকাদর খাদ্তই সাদ্ড় িার লক্ষাদধক নারী-পুরুষ িাকুদর শপদ্য়দ্েন। গ্রামীণ 

জনদ্গাষ্ঠী আত্মকম বসংিাদ্নর পথ খুদঁ্জ শপদ্য়দ্ে।  

মাথাদপছু আয় ৮২৮ েলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ে। শিদ্ে দবদনদ্য়াগ শবদ্ড়দ্ে। উৎপািন শবদ্ড়দ্ে। শরদমদ্টন্স আয় ১২ দবদলয়ন 

েলার োদড়দ্য় শগদ্ে। সরকার গঠদ্নর সময় যা দেল ৯ .২ দবদলয়ন। ৬.৭ েতাংে প্রবৃদে অদজবত হদ্য়দ্ে।   

আমরা সামাদজক দনরাপত্তা শবষ্টনীর আওতা বহুগুদ্ণ বাদড়দ্য়দে। দবদ্যূৎ, দেক্ষা, কৃদষ, শযাগাদ্যাগ, দেল্প, সকল শক্ষদ্ে 

ব্যাপক উন্নয়ন কায বক্রম গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে।    

দপ্রয় যুব ভাই ও শবাদ্নরা,  

জাদতর দপতা একটি ক্ষুধা-িাদরদ্রূ ও দনরক্ষরতা মুি সুখী ও সমৃেোলী বাংলাদ্িে গড়দ্ত শিদ্য়দেদ্লন। শিে গড়ার এ 

মহান কাজটি দতদন যুবদ্ির বারাই সম্পন্ন করদ্ত শিদ্য়দেদ্লন।  

আমরা জাদতর দপতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করদ্ত িাই। আমরা যুে কদ্র দবজয় এদ্নদে। আমরা িাদরদ্রূ, দনরক্ষরতার 

দবরুদ্ে যুদ্ে জয়ী হবই।  

শুধু িাকুরীর প্রতূাোয় অদ্ন্যর মুখাদ্পক্ষী হদ্য় না শথদ্ক শতামরা দনদ্জর পাদ্য় িঁড়াদ্ত শিষ্টা কর। শিখদ্ব শতামরাই 

অদ্নকদ্ক িাকুদর দিদ্ত শপদ্রে। শতামরা শিদ্ের প্রাকৃদতক সম্পি এবং সরকার প্রিত্ত দবদভন্ন সুদ্যাগ সুদবধা কাদ্জ লাদগদ্য় 

আত্মকম বসংিাদ্ন এদগদ্য় আস। প্রদতটি যুবদ্কর হাত কমীর হাদতয়াদ্র পদরণত কর। শতামরাই শিেদ্ক পাদ্ে দিদ্ত পারদ্ব।  

স্মরণ রাখদ্ব শতামাদ্ির শকউ শযন দবপদ্থ শঠদ্ল দিদ্ত না পাদ্র। িলীয় ও ব্যদিস্বাদ্থ ব ব্যবহার করদ্ত না পাদ্র। আজ শয 

সকল সফল আত্মকমী যুবক ও যুবমদহলা এবং যুব সংগঠন আত্মকম বসংিাদ্ন দৃষ্টান্তমূলক অবিান রাখার জন্য পুরস্কার শপদ্য়দ্ে, 

তাদ্িরদ্ক আদম অদভনন্দন জানাই।  

আমার দৃঢ় দবশ্বাস, শতামাদ্ির সদিদলত প্রদ্িষ্টায় ৩০ লাখ েহীদ্ির আত্মতূাদ্গর দবদনমদ্য় অদজবত এ বাংলাদ্িে এদগদ্য় 

যাদ্ব।  

সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাি জাদনদ্য়, আদম জাতীয় যুবদিবস ২০১১ এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করদে।      

শখািা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে দিরজীবী শহাক।  

...  


