
যশ োর বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয় উশবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

শ খ হোবিনো  

যশ োর, শিোমিোর, ১৩ শ ৌষ ১৪১৭, ২৭ বিশিম্বর ২০১০  

 

বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

িম্মোবনত িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

উ োচোয য,  

ব ক্ষকমন্ডলী,  

সুবধবৃন্দ,  

 

আিিোলোমু আলোইকুম।  

 

            যশ োর বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলশয়র ব ক্ষো কোয যক্রম ও নিবনবম যত বিবভন্ন ভিশনর উশবোধন অনুষ্ঠোশন উ বিত 

িিোইশক আমোর আন্তবরক শুশভচ্ছো।  

মহোন বিজশয়র মোশি গভীর শ্রদ্ধো জোনোবচ্ছ িি যকোশলর িি যশশ্রষ্ঠ িোঙোবল, জোবতর ব তো িঙ্গিন্ধু শ খ মুবজবুর রহমোনশক। 

শ্রদ্ধো জোনোবচ্ছ িঙ্গিন্ধুর বনশদ যশ  বনি যোবচত আওয়োমী লীগ িরকোশরর অধীশন যুদ্ধ  বরচোলনোকোরী জোতীয় চোর শনতোশক। শ্রদ্ধো 

জোনোবচ্ছ ৩০ লোখ  হীদ মুবিশযোদ্ধো ও ২ লোখ বনয যোবতত মো-শিোনশক যোশদর িশি যোচ্চ আত্মতযোশগ অবজযত হশয়শে আমোশদর মহোন 

স্বোধীনতো।  

            আবম আ ো কবর নিবনবম যত এিি অিকোঠোশমো এ বিশ্ববিদ্যোলশয়র েোত্রেোত্রীশদর ব ক্ষোর সুষ্ঠু  বরশি  ততবরশত িহোয়ক 

হশি।  

সুবধমন্ডলী,  

আমোশদর শগৌরিময় মুবিযুশদ্ধর ইবতহোশি যশ োর শজলো গুরুত্বপূণ য িোন দখল কশর আশে। ১৯৭১ িোশলর ৬ই বিশিম্বর 

যশ োর প্রথম  ত্রুমুি হয়। ১১ই বিশিম্বর স্বোধীন িোংলোশদশ র প্রথম বিজয় িভো হয় এই যশ োশর।  

            মহোকবি মোইশকল মধুসূদন দত্ত, বচত্রব ল্পী এি.এম. সুলতোন, বিজ্ঞোনী নীল রতন ধর, শজযোবতবি যজ্ঞোনী রোধো শগোবিন্দ চন্দ, 

িমোজ িংস্কোরক মুন্সী শমশহরউল্লোহিহ অশনক খ্যোবতমোন ব্যবি যশ োর শজলোয় জমগ্রহণহণ কশরশেন।  

            ১৯৭০ িোশলর বনি যোচনিহ িোংলোশদশ র প্রোয় প্রবতটি বনি যোচশন যশ োরিোিী িোংলোশদ  আওয়োমী লীগশক অকুণ্ঠ িমথ যন 

বদশয় এশিশে। আমরো এজন্য আ নোশদর কোশে কৃতজ্ঞ।  

যশ োরিোিীর এই িমথ যন আমরো কখনই ভুশল যোইবন। আওয়োমী লীগ যখনই িরকোর  বরচোলনোর দোবয়ত্ব শ শয়শে, 

যশ োশরর উন্নয়শন তখনই আমরো কোজ কশরবে। যশ োর বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয় প্রবতষ্ঠো এিং যশ োর শমবিশকল কশলজ 

িো ন তোরই উদোহরণ।  

            ১৯৯৬-২০০১ শময়োশদ দোবয়ত্ব  োলনকোশল শদশ  ১২টি বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয় িো শনর জন্য আমরো আইন  োি 

কশরবেলোম। এরমশে যশ োর বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয় বেল অন্যতম।  

            ২০০১ িোশলর কোরচুব র বনি যোচশনর মোেশম আওয়োমী লীগশক  রোবজত করো হয়। বিএনব -জোমোত শজোট িরকোর 

ক্ষমতোয় এশি আমোশদর অশনক ভোল কোজ িন্ধ কশর শদয়। এরই ধোরোিোবহকতোয় তোরো যশ োর বিজ্ঞোন ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যোলয় 

িো শনর কোজও িবগত রোশখ।  



গত তত্ত্বোিধোয়ক িরকোশরর আমশল অতযন্ত অ বরকবল্পতভোশি এই বিশ্ববিদ্যোলশয়র কোয যক্রম শুরু হয়। আমরো িরকোর 

 বরচোলনোর দোবয়ত্ব শনওয়োর  র এ বিশ্ববিদ্যোলশয়র েোত্র-েোত্রী, ব ক্ষক ও কম যকতযোশদর আিোিন ব্যিিো, আধুবনক লোইশেবর, 

শমবিশকল শিন্টোর এিং ল্যোিশরটবর িো নিহ অন্যোন্য অিকোঠোশমো বনম যোশণর উশদ্যোগ শনই।  

এজন্য গত শদড় িেশর আমরো িোশড় ৫৮ শকোটি টোকো িরোদ্দ বদশয়বে। আজশক শযিি ভিন এিং অিকোঠোশমো আ নোরো 

শদখশেন, শিগুশলো আমোশদর িময় করো হশয়শে।  

আবম আ ো কবর, েোত্রেোত্রী, ব ক্ষক, কম যকতযো-কম যচোবর িকশল বমশল এখোশন ব ক্ষোর একটি সুন্দর  বরশি  ততবর করশিন।  

েোত্রেোত্রীশদর ব ক্ষোদোশনর  ো ো োব  বিশ্ববিদ্যোলয় কর্তয ক্ষশক আবম যুশগো শযোগী গশিষণো কম যকোন্ড  বরচোলনো করোর 

আহিোন জোনোবচ্ছ। কোরণ নতুন নতুন শটকিই প্রযুবির ব্যিহোর েোড়ো িতযমোন বিশশ্ব টিশক থোকো িম্ভি নয়।  

আবম বিশ্বোি কবর, আমোশদর শেশলশমশয়রো বিশশ্বর শয শকোন শদশ র শেশলশমশয়শদর চোইশত অশনক শিব  শমধোিী। একটু 

সুশযোগ কশর বদশত  োরশল তোরো অিম্ভিশক িম্ভি করশত  োশর।  

আমোর িরকোশরর  ক্ষ শথশক ব ক্ষো িম্প্রিোরশণ এিং গশিষণোর কোশজ িি ধরশনর িহশযোবগতোর আশ্বোি বদবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

স্বোধীনতোর ৩৯ িের  োর হশয় শগশে। বকন্তু আমোশদর শদশ র িোধোরণ মোনুশষর ভোগ্য  বরিতযন হয়বন। িতযমোন শময়োশদর ২ 

িের বনশয় িোংলোশদ  আওয়োমী লীগ মোত্র িোশড় দ  িের শদ   বরচোলনোর সুশযোগ শ শয়শে। এ অল্প িমশয় আমরো শদ  এিং 

শদশ র মোনুষশক যো বদশয়বে িোকী ২৯ িেশর তো শকউই বদশত  োশরবন।  

আ নোরো জোশনন, ১৯৯৬-২০০১ শময়োশদ আমরো শদ শক খোশদ্য স্বয়ং-িম্পূণ য কশরবেলোম। আমরো যখন দোবয়ত্ব শেশড় শদই 

তখন মুদ্রোস্ফীবত বেল ১.৫  তোং । বজবিব  প্রবৃবদ্ধর হোর বেল ৬  তোং । বনতয প্রশয়োজনীয় বজবনি শত্রর দোম বেল িোধোরণ 

মোনুশষর ক্রয় ক্ষমতোর মশে।  

২০০১ িোশলর বনি যোচশনর  র শদশ  কী হশয়বেল তো আ নোরো ভোলভোশিই জোশনন। বিএনব -জোমোত শজোট িরকোশরর ৫ 

িের এিং  রিতী ২ িেশর শদ টো ধ্বংশির বোরপ্রোশন্ত বগশয়বেল। িোংলোশদ  বিশশ্ব দুনীবত, জবঙ্গিোদ আর িন্ত্রোশির শদ  বহশিশি 

 বরবচবত শ শয়বেল।  

২০০৯ িোশল দোবয়ত্ব শনওয়োর  র বিগত ২ িেশর আমরো শদশ র ভোিমূবতয পুনঃপ্রবতষ্ঠো করশত িক্ষম হশয়বে। িোংলোশদ  

এখন বিশ্ব দরিোশর অথ যননবতকভোশি িম্ভোিনোময়,  োবন্তকোমী, অিোম্প্রদোবয়ক রোষ্ট্র।    

জনগশণর জীিনমোন উন্নয়শন আমরো বনরলিভোশি কোজ কশর যোবচ্ছ। ব ক্ষো, স্বোিয, কৃবষ, শযোগোশযোগ, গ্যোি, বিদুযৎ, 

অিকোঠোশমো প্রভৃবত খোশতর উন্নয়শন ব্যো ক কোয যক্রম হোশত শনওয়ো হশয়শে।  

গত িের বিশ্বমন্দো িশত্বও আমোশদর বজবিব  প্রবৃবদ্ধর হোর বেল ৬  তোং । তিশদব ক মুদ্রোর বরজোভ য শরকি য ১০ বিবলয়ন 

িলোর েোবড়শয় শগশে। আমরো স্বশণ যর মজুদ গশড় তুশলবে।  

ইশতোমশে ১০০০ হোজোর শমগোওয়োট বিদুযৎ জোতীয় রহণীশি শযোগ হশয়শে। ৩০টি নতুন বিদুযৎ শকশের বনম যোণ কোজ শুরু 

হশয়শে। আরও ১০টি নতুন শকে িো শনর কোয যোশদ  শদওয়োর অশ ক্ষোয় আশে।  

আ নোরো জোশনন, এব য়োন হোইওশয়শত যুি হশত আমরো ইবতিোচক বিদ্ধোন্ত রহণহণ কশরবে। এটি চোলু হশল যশ োর িিশচশয় 

শিব  লোভিোন হশি। শদশ র িিশচশয় িড় িলিন্দর শিনোশ োশলর অথ যননবতক কম যকোন্ড িহুগুণ শিশড় যোশি।  

ঢোকো  হশরর যোজট বনরিশন  দশক্ষ  রহণহণ করো হশয়শে। বিজয় িরণী এিং টঙ্গীশত ২টি উড়োল শিতু বনম যোণ করো 

হশয়শে। গুবলস্তোন-যোত্রোিোড়ী এিং কুবড়ল বিশ্বশরোশি ২টি ফ্লোইওভোশরর বনম যোণ কোজ শুরু হশয়শে। এয়োরশ োট য শথশক মোওয়ো  য যন্ত 

এবলশভশটি এক্সশপ্রিওশয় বনম যোণ কোজও খুি ব গবগরই শুরু হশি।  দ্মো শিতুর বনম যোণ কোজও চলবত শুকশনো মওসুশম শুরু হশি।  

িকশলর মতোমশতর বভবত্তশত আমরো একটি যুশগো শযোগী, বিজ্ঞোনবভবত্তক, আধুবনক ব ক্ষোনীবত প্রণয়ন কশরবে। গত িের 

মোেবমক  য যোয়  য যন্ত েোত্র-েোত্রীশদর মশে বিনোমূশল্য ১৯ শকোটি  োঠ্য িই বিতরণ কশরবে। এ িের ২৩ শকোটি ২০ লোখ  োঠ্যিই 

বিতরণ করো হশি। িেশরর শুরুশতই েোত্র-েোত্রীরো  োঠ্য পুস্তক হোশত  োশি, ইন োআল্লোহ।  



 িোরোশদশ  প্রোয় ১০ হোজোর কমুযবনটি বিবনক িো ন করো হশয়শে। চোর হোজোর বচবকৎিক বনশয়োগ শদওয়ো হশয়শে। প্রোয় ৫ 

হোজোর ইউবনয়ন তথ্য ও শিিোশকে িো ন করো হশয়শে। গত ২ িেশর িরকোবর খোশত প্রোয় ২ লোখ কম যিংিোশনর ব্যিিো আমরো 

কশরবে।  

বপ্রয় যশ োরিোিী,  

            কৃবষ, ব ল্প এিং ঐবতশহযর বদক শথশক যশ োর িোংলোশদশ র অন্যতম শজলো। আ নোশদর এখোনকোর উৎ োবদত িবি, ফুল, 

শখজুশরর গুড় ঢোকোিহ িোরোশদশ  যোয়। এখোনকোর উৎ োবদত মোশের শ োনো শদশ র প্রোয় ৬০  তোং  শরণু শ োনোর চোবহদো পূরণ 

কশর।  

চোষীরো যোশত তাঁশদর উৎ োবদত  শের ন্যোয্যমূল্য  োয়, শিজন্য আমরো  দশক্ষ  বনি।  ো ো োব  শকোল্ডশটোশরজ িো ন 

কশর এ এলোকোর কৃষশকর উৎ োবদত  ে িংরক্ষশণর ব্যিিো রহণহণ করো হশি।  

আবম এখোনকোর উশদ্যোিোশদর কৃবষবভবত্তক ব ল্প িো শন এবগশয় আিোর আহিোন জোনোবচ্ছ।  

সুবধমন্ডলী,  

িকশলর িহশযোবগতোয় ২০২১ িোশলর মশে আমরো একটি আধুবনক, উন্নত, উদোর গণতোবন্ত্রক রোষ্ট্র বহশিশি বিশ্ব দরিোশর 

মোথো উঁচু কশর দাঁড়োশত চোই। একটি দোবরদ্রযমুি, বনরক্ষরতোমুি, িমৃদ্ধ িোংলোশদ  বনম যোশণর মোেশম জোবতর ব তোর স্বশের শিোনোর 

িোংলো প্রবতষ্ঠো করশত চোই। শযখোশন থোকশি িকশলর অন্ন, িস্ত্র, িোিিোন আর বচবকৎিোর বনশ্চয়তো। এ কোশজ িকশলর িহশযোবগতো 

চোই।  

আ নোশদর িিোইশক আিোরও শুশভচেো জোবনশয় আবম এ বিশ্ববিদ্যোলশয়র ব ক্ষো কোয যক্রম এিং বিবভন্ন ভিশনর উশবোধন 

শ োষণো করবে।  

শখোদো হোশেজ।  

জয় িোংলো, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িোংলোশদ  বচরজীিী শহোক  

..... 


