
জাতীয় যুব দিবস-২০১০ উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাদসনা  

ওসমানী স্মৃদত দমলনায়তন, বুধবার, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৭, ০৮ দিদ্সম্বর ২০১০  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

সহকমীবৃন্দ,  

উপদিত সুদধমন্ডলী,  

যুব ভাই ও শবাদ্নরা,  

আসসালামু আলাইকুম।  

েীদ্তর এই দিগ্ধ সকাদ্ল সবাইদ্ক আমার আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা।  

দিদ্সম্বর মাস মহান দবজদ্য়র মাস। আদম শ্রদ্ধাভদ্র স্মরণ করদি স্বাধীনতা সংগ্রাদ্মর মহানায়ক সব বকাদ্লর সব বদ্শ্রষ্ঠ 

বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান এবং জাতীয় চার শনতা সসয়ি নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহদ্মি, কযাদ্েন 

মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামানদ্ক। স্মরণ করদি ৩০ লাখ বীর েহীি এবং ২ লাখ মা-শবানদ্ক যাদ্ির সদ্ব বাচ্চ আত্মতযাদ্ে 

অদজবত হদ্য়দ্ি আমাদ্ির স্বদ্ের স্বাধীনতা। সহমদম বতা জানাদচ্ছ েহীি পদরবাদ্রর সিস্য এবং যুদ্ধাহত মুদিদ্যাদ্ধাদ্ির।  

সুদধমন্ডলী,  

বাংলাদ্িে এক েদব বত ও সাহসী তারুদ্ের শিে। শিদ্ের সকল েণতাদন্ত্রক আদ্ন্দালদ্ন যুব সমাদ্জর রদ্য়দ্ি শেৌরদ্বাজ্জ্বল 

ভূদমকা। বৃটিে ঔপদনদ্বদেক োসদ্নর দবরুদ্দ্ধ, ৫২'র ভাষা আদ্ন্দালদ্ন, ৬২'র দেক্ষা আদ্ন্দালদ্ন, ৬৬'র িয়িফার সংগ্রাদ্ম, ৬৯'র 

েণঅভ্যযত্থাদ্ন, ৭১'র মহান মুদিযুদ্দ্ধ, েণতন্ত্র পুনঃপ্রদতষ্ঠায় এবং শভা  ও ভাদ্তর অদধকার আিাদ্য়র আদ্ন্দালদ্ন এ শিদ্ের  

যুবসমাজ আত্মতযাদ্ের শয অনন্য দৃষ্টান্ত িাপন কদ্রদ্ি, জাদত তা দচরদিন স্মরণ করদ্ব।  

যুবরাই শিদ্ের চাদলকােদি। যুব সমাদ্জর দুব বার কম বস্পৃহা একটি শিেদ্ক সামদ্ন এদেদ্য় দনদ্য় যায়। যুবকদ্ির অিম্য 

মদ্নাবল শযদ্কান অসম্ভবদ্ক সম্ভব করদ্ত পাদ্র। একদবংে েতা্ীর ষষালদ্নে  যুবদ্ির শ্রম, শমধা এবং প্রাণেদির যথাযথ 

ব্যবহারই পাদ্ে দিদ্ত পাদ্র শিদ্ের শচহারা।  

যুবসমাজ েদি, উদ্যম, উদ্ভাবন আর কম বদ্প্ররণার প্রতীক।  তাঁরাই পাদ্র একটি শিদ্ের অথ বননদতক-সামাদজক-রাজনীদতর 

শক্ষদ্ে আমূল পদরবতবন আনদ্ত। বাঙ্গালী যুবদ্করা এভাদ্রষ্ট জয় কদ্রদ্ি। ইংদলে চযাদ্নল অদতক্রম কদ্রদ্ি। এই তরুণরাই পারদ্ব 

দিন বিদ্লর সনি বাসত্মবায়ন করদ্ত। তাঁর প্রদতফলন আমরা ২০০৮ সাদ্লর জাতীয় সংসি দনব বাচদ্ন শিদ্খদি।  

        এই দনব বাচদ্নর সময় প্রায় শসায়া শকাটি নতুন শভা ার দিদ্লন। বাংলাদ্িে আওয়ামী লীে সবসময়ই যুবেদিদ্ক মূল্যায়ন 

কদ্র। মূলতঃ তাঁদ্িরদ্ক লক্ষয কদ্রই আমরা দনব বাচনী ইেদ্তহার শ াষণা কদ্রদিলাম। শ াষণা দিদ্য়দিলাম দিদজ াল বাংলাদ্িে 

প্রদতষ্ঠার। শিদ্ের যুবসমাজ আমাদ্ির আহবাদ্ন সাড়া দিদ্য় বাংলাদ্িে আওয়ামী লীেদ্ক দবপুলভাদ্ব শভা  দিদ্য়দ্ি। আমাদ্িরদ্ক 

দবজয়ী কদ্র শিে পদরচালনার িাদয়ত্ব দিদ্য়দ্ি।  

            িাদয়ত্ব শনওয়ার পর আমরা আমাদ্ির প্রদতশ্রুদত ধাদ্প ধাদ্প বাস্তবায়ন শুরু কদর। আমরা মদ্ন কদর একমাে উপযুি 

দেক্ষা ও কম বসংিাদ্নর সুদ্যাে সৃদষ্টর মাধ্যদ্মই যুবকদ্ির শিদ্ের উন্নয়দ্ন কাদ্জ লাোদ্না শযদ্ত পাদ্র।  

            আমাদ্ির জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংে যুবসমাজ। জনসংখ্যার এই দবপুল অংেদ্ক যথাযথভাদ্ব কাদ্জ লাোদ্ত না পারদ্ল 

প্রকৃত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।  

িাদরদ্র্য ও শবকারত্ব দনরসদ্ন আমরা যুব সমাদ্জর কম বসংিাদ্নর উপর গুরুত্ব দিদ্য়দি। যুব উন্নয়ন অদধিপ্তদ্রর মাধ্যদ্ম 

যুবক/যুব মদহলাদ্ির জন্য তথ্য প্রযুদিদনভ বর প্রকল্প গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি।  



আমরা যখন ১৯৯৬ সাদ্ল সরকার েঠন কদর তখন সাভাদ্রর যুব উন্নয়ন প্রদেক্ষণ শকদ্ে খুব খারাপ অবিা দিল। আমরা 

শসখাদ্ন ৫০টি শেদ্ি প্রদেক্ষদ্ণর ব্যবিা কদ্রদিলাম। শস সময় আমরা কম বসংিান ব্যাংদ্কর সৃদষ্ট কদর। শকান সহদ্যােী জামানত 

িাড়াই ৫০ হাজার  াকা শবকার যুবকদ্ির শলান প্রিান কদর। এবার আমরা শস া ১ লক্ষ  াকায় উন্নীত করার দসদ্ধান্ত দনদ্য়দি।  

দনব বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী শিেব্যাপী  দ্র  দ্র কম বসংিান সৃদষ্টর লদ্ক্ষয ন্যােনাল সাদভ বস কম বসূদচ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। এ 

প্রকদ্ল্পর আওতায় দেদক্ষত শবকার যুবক/যুব মদহলাদ্ির জাদতেঠনমূলক কম বকাদ্ন্ড ২-বির শময়ািী অিায়ী কম বসংিাদ্নর ব্যবিা 

করা হদ্চ্ছ। এর মাধ্যদ্ম তাদ্ির িক্ষতা বৃদদ্ধ কদ্র আত্মদনভ বরেীল কদ্র েদ্ড় শতালা হদ্চ্ছ।  

ইদ্তামদ্ধ্য কুদড়গ্রাম, বরগুনা ও শোপালেঞ্জ শজলায় পাইল  প্রকল্প শুরু হদ্য়দ্ি। পয বায়ক্রদ্ম সকল শজলায় এ কম বসূদচ 

সম্প্রসারণ করা হদ্ব।  

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দ্নর অংে দহদ্সদ্ব ৬ষ্ঠ পঞ্চবাদষ বকী পদরকল্পনা গ্রহণ করা হদ্চ্ছ। এ পদরকল্পনায় যুব কায বক্রমদ্ক 

গুরুত্ব সহকাদ্র অন্তভূ বি করা হদ্য়দ্ি।  

সুদধমন্ডলী,  

যুবসমাজদ্ক িক্ষ মানবসম্পদ্ি পদরণত কদ্র তাদ্ির কম বসংিান সৃদষ্টর লদ্ক্ষয সরকার যুব উন্নয়ন অদধিপ্তদ্রর মাধ্যদ্ম 

শিেব্যাপী উবুদ্ধকরণ, প্রদেক্ষণ ও ঋণ কায বক্রম পদরচালনা করদ্ি।  

এ পয বন্ত প্রায় ৩৪ লাখ ৫০ হাজার যুবক/যুবমদহলাদ্ক ৩৬টি শেদ্ি প্রদেক্ষণ প্রিান করা হদ্য়দ্ি। যার মদ্ধ্য প্রায় েতকরা 

প্রায় ৫৬ ভাে প্রদেক্ষণাথী দনদ্জদ্ির স্বকম বসংিাদ্নর ব্যবিা কদ্রদ্ি। পাোপাদে অন্যান্য যুবকদ্ির কম বসংিাদ্নর পথ শিদখদ্য়দ্ি।  

            বাংলাদ্িে অপার সম্ভাবনার শিে। আমাদ্ির শিে া শিা  হদ্লও আমাদ্ির সম্পদ্ির  া দত শনই। আমাদ্ির আদ্ি ষব বর 

মাটি। অসংখ্য নি-নিী, খাল-দবল, পুকুর এবং শমধাবী মানবসম্পি।   

জাদতর দপতা বলদ্তন শয শিদ্ের মাটিদ্ত বীজ শফলদ্লই চারা েজায়, দকংবা পাদনদ্ত শপানা িাড়দ্লই আপনা-আপদন মাি 

বড় হয় শস শিদ্ের মানুষ শবকার বা িদরদ্র্ থাকদ্ত পাদ্র না।   

অথচ, চারদিদ্ক শচাখ শফরাদ্লই আমরা শিদখ প্রচুর খাল, নালা, পুকুর ও িীদ  পদরতযি অবিায় পদ্ড় আদ্ি। এগুদ্লা 

সংস্কার কদ্র প্রচুর মৎস্য সম্পি উৎপািন করা সম্ভব। আমাদ্ির ষব বর মাটিদ্ত উন্নত প্রযুদি ব্যবহাদ্রর মাধ্যদ্ম দবপুল পদরমাদ্ণ 

কৃদষজাত পে উৎপািন করা যায়। আমাদ্ির যুবসমাজ খাদ্য প্রদক্রয়াজাত দেল্প সমবাদ্য়র দভদিদ্ত েদ্ড় তুলদ্ত পাদ্র। যুবকরা 

যাদ্ত দবপদ্থ না যায় শসদিদ্ক আমাদ্ির সকদ্লর দৃদষ্ট রাখদ্ত হদ্ব।  

যুব সম্প্রিায়দ্ক সঠিক পদ্থ পদরচাদলত করদ্ত না পারদ্ল আমরা কখনই স্বদনভ বর জাদতদ্ত পদরণত হদ্ত পারব না। 

আমরা প্রদতটি শবকার যুবদ্কর হাত কমীর হাদ্ত পদরণত করদ্ত চাই।  

            যুব ভাইদ্বানদ্ির অদ্ন্যর মুখাদ্পক্ষী হদ্য় থাকদ্ল চলদ্ব না। এক া চাকুদরর আোয় বাদ্র বাদ্র ধরণা শিওয়ার পদরবদ্তব 

দনদ্জদ্িরদ্ক উৎপািনেীল কাদ্জ দনদ্য়াদজত করা অদ্নক ভাল।  

সরকার শতামাদ্ির পাদ্ে আদ্ি। প্রদেক্ষদ্ণর মাধ্যদ্ম িক্ষতা বাড়াদ্নার জন্য আমরা দবদভন্ন প্রদেক্ষণ কম বসূদচ গ্রহণ কদ্রদি। 

আমরা এসএমই খাদ্ত সহজ েদ্তব এবং কম সুদ্ি ব্যাংক ঋণ শিওয়ার ব্যবিা কদ্রদি। শমদ্য়দ্ির জন্য দবদ্েষ ঋদ্ণর ব্যবিা করা 

হদ্য়দ্ি। আমরা চাই অদ্ন্যর মুখাদ্পক্ষী না শথদ্ক আমাদ্ির প্রদতটি যুবক দনদ্জদ্ির পাদ্য় িাঁড়াক। তাদ্ত দনদ্জদ্ির শযমন উন্নদত 

হদ্ব, শতমদন শিদ্ের উন্নদত হদ্ব।  

            আদম যুব ভাইদ্বানদ্ির আহবান জানাই, আসুন আমরা আমাদ্ির প্রাকৃদতক সম্পিদ্ক কাদ্জ লাদেদ্য় আত্ম-কম বসংিাদ্নর 

ব্যবিা কদর।  

আদম এখাদ্ন দকছু া দুঃদ্খর সদ্ঙ্গ উদ্ল্লখ করদ্ত চাই, আমাদ্ির যুব সমাদ্জর এক া অংে অদ্নক সময় ভ্যল পদ্থ পা 

বাড়ায়। মািকােদিসহ নানা সমাজদবদ্রাধী কম বকাদ্ন্ড যুি হদ্য় পদ্ড়। এ া খুবই হতাোব্যঞ্জক। এ শক্ষদ্ে শুধু যুবকদ্ির উপর শিাষ 

চাপাদ্লই চলদ্ব না, তাঁদ্িরদ্ক সঠিক পদ্থ পদরচাদলত করার িাদয়ত্ব সমাদ্জর প্রদতটি অদভভাবদ্কর।  

তাঁদ্িরদ্ক আমাদ্ির ঐদতহয, আমাদ্ির জাতীয় মুদি সংগ্রাদ্মর প্রকৃত ইদতহাস, আমাদ্ির হাজার বিদ্রর পাদরবাদরক 

বন্ধন, মূল্যদ্বাধ এসব দবষদ্য় সম্যক ধারণা দিদ্ত হদ্ব। এজন্য আমাদ্ির দেক্ষা ব্যবিায় আমূল পদরবতবন আনা হদ্চ্ছ। একজন 

সদ্চতন যুবক কখনই দবপদ্থ শযদ্ত পাদ্র না। আমাদ্ির যুব সমাজ যদি দবপদ্থ যায়, শসটি হদ্ব আমাদ্ির সামদগ্রক ব্যথ বতা।   



যুব ভাই ও শবাদ্নরা,  

জাদতর দপতার স্বে দিল একটি সুখী ও সমৃদ্ধোলী শসানার বাংলা েদ্ড় শতালা। দতদন উপলদি করদ্ত শপদ্রদিদ্লন-

আমাদ্ির যুবসমাজ অপার সম্ভাবনাময় এবং প্রকৃত শিেদ্প্রদমক। তাদ্ির দিদ্য়ই জাদতর সাদব বক উন্নয়ন অজবন সম্ভব। তাই শিে 

েড়ার এই মহান কাজটি দতদন যুবদ্ির বারাই সম্পন্ন করদ্ত শচদ্য়দিদ্লন। আমরা যদি যুদ্ধ কদ্র দবজয় অজবন করদ্ত পাদর, তদ্ব 

িাদরদ্দ্র্র দবরুদ্দ্ধ যুদ্ধ কদ্র শকন দবজয় আনদ্ত পারব না?  

জাদতর দপতার জীবদ্দোয় শসানার বাংলা েড়ার কাজ দতদন শুরু কদ্র শেদ্লও তা শেষ কদ্র শযদ্ত পাদ্রনদন। আজ 

এদ্িদ্ের যুবদ্ির সামদ্ন সময় এদ্সদ্ি জাদতর দপতার শসই শরদ্খ যাওয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করার।  

শিদ্ের যুব সমাদ্জর প্রদত আমার অনুদ্রাধ- শিে েড়ার মহান ব্রত দনদ্য় আমাদ্ির সকলদ্ক এদেদ্য় শযদ্ত হদ্ব এবং 

বতবমান েতা্ীর চযাদ্লঞ্জ শমাকাদবলায় সফল হদ্ত হদ্ব।  

যুবদ্িরদ্ক সনদতকতা, সততা, শিেদ্প্রম, মানবতাদ্বাধ ইতযাদি গুণাবলীদ্ত সমৃদ্ধ হদ্ত হদ্ব। শিে েড়ার কাদ্জ 

অংেগ্রহদ্ণর জন্য শতামাদ্িরদ্ক আহবান জানাদচ্ছ। শতামরাই পারদ্ব জাদতর কাদিত লক্ষয অজবন করদ্ত।  

স্মরণ রাখদ্ব, শতামাদ্ির শযন শকউ দবপদ্থ শঠদ্ল দিদ্ত না পাদ্র। িলীয় এবং ব্যদি স্বাদ্থ ব ব্যবহার করদ্ত না পাদ্র।  

যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর হদ্ত প্রদেক্ষণপ্রাপ্ত শযসব সফল যুবক ও যুবমদহলা আত্মকম বসংিান প্রকল্প বাস্তবায়দ্ন দৃষ্টান্তমূলক 

অবিান রাখার জন্য পুরস্কার শপদ্য়ি, তাদ্িরদ্ক আদম অদভনন্দন জানাদচ্ছ। শতামরা দনদ্জদ্ির প্রকদ্ল্পর উন্নয়দ্নর পাোপাদে গ্রাদ্মর 

হত িদরদ্র্দ্ির উন্নয়দ্ন এবং শবকার যুবদ্ির স্বকদ্ম ব দনদ্য়াদজত করার লদ্ক্ষয কাজ কদ্র যাদ্ব।  

৩০ লাখ েহীদ্ির আত্মতযাদ্ের দবদনমদ্য় অদজবত বাংলাদ্িদ্ের যুব সমাজ শিেদ্ক দপদিদ্য় থাকদ্ত শিদ্ব এ া আদম 

দবশ্বাস কদর না। শতামরা শজদ্ে উঠদ্ল বাংলাদ্িে শজদ্ে উঠদ্ব। শসানার বাংলা েদ্ড় শতালার জন্য শসানার শিদ্ল চাই। এই শসানার 

শিদ্ল হল যুবসমাজ। শতামরা স্বাবলম্বী হদ্ল বাংলাদ্িে স্বাবলম্বী হদ্ব।  

২০২১ সাদ্ল আমাদ্ির স্বাধীনতার সুবণ বজয়ন্তী উিযাদপত হদ্ব। আমরা এ সমদ্য়র মদ্ধ্য বাংলাদ্িেদ্ক একটি ক্ষুধা, িাদরদ্র্য 

ও দনরক্ষরতামুি আধুদনক, অসাম্প্রিাদয়ক উন্নত বাংলাদ্িদ্ে রূপান্তদরত করদ্ত চাই। এ কাদ্জ যুবেদিই আমাদ্ির প্রধান 

হাদতয়ার। শতামাদ্ির সমৃদ্ধ বাংলাদ্িে েড়ার কাদ্জ আত্মদনদ্য়াে করার উিাি আহবান জানাদচ্ছ।  

সবাইদ্ক আবারও আন্তদরক ধন্যবাি জাদনদ্য় আদম জাতীয় যুবদিবস ২০১০ এর শুভ উদ্বাধন শ াষণা করদি।  

শখািা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে দচরজীবী শহাক।  

--- 

 


