
জাতীয় যুব দিবস ২০১৩ উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাদসনা  

ওসমানী স্মৃদত দমলনায়তন, ঢাকা, শুক্রবার, ১৭ কাদতিক ১৪২০, ০১ নদ্ভম্বর ২০১৩  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

সম্মাদনত সভাপদত,  

সহকমীবৃন্দ,  

দপ্রয় যুব সমাজ,  

উপদিত সুদধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

জাতীয় যুব দিবদ্সর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপদিত সকলদ্ক আমার আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা জানাদচ্ছ।  

দিবসটির এবাদ্রর প্রদতপাদ্য ‘প্রদেদিত যুবেদি, উন্নয়দ্নর দৃঢ় দভদি' অতযন্ত সমদ্য়াপদ্ াগী হদ্য়দ্ে। শিদ্ের যুব 

সমাজ এ প্রদতপাদ্যদ্ক ধারণ কদ্র শিে ও জাদতর উন্নয়দ্ন আরও অবিান রাখদ্ব - এ প্রতযাো করদে।  

সুদধমন্ডলী,  

যুব সমাদ্জর দুব িার কম িস্পৃহা, অিম্য মদ্নাবল শ দ্কান অসম্ভবদ্ক সম্ভব করদ্ত পাদ্র। তাঁরাই পাদ্র একটি শিদ্ের 

অর্ িননদতক-সামাদজক-রাজনীদতর শিদ্ে আমূল পদরবতিন আনদ্ত। শিদ্ের আর্ ি-সামদজক উন্নয়দ্নর পাোপাদে সকল 

গণতাদন্ত্রক আদ্ন্দালদ্ন আমাদ্ির সাহসী যুবসমাদ্জর রদ্য়দ্ে শগবরদ্বাজ্বল ল মিদমকা। বৃটিে নপদনদ্বদেক োসদ্নর দবদ্দ্ে, ৫২'র 

ভাষা আদ্ন্দালদ্ন, ৬২'র দেিা আদ্ন্দালদ্ন, ৬৬'র েয়িফার সংগ্রাদ্ম, ৬৯'র গণঅভ্যযত্থাদ্ন, ৭১'র মহান মুদিযুদ্ে, ৯০'র 

গণআদ্ন্দালদ্ন এবং শভাট ও ভাদ্তর অদধকার আিাদ্য়র প্রদতটি আদ্ন্দালন-সংগ্রাদ্ম এ শিদ্ের  যুবসমাজ আত্মতযাদ্গর শ  

অনন্য দৃষ্টান্ত িাপন কদ্রদ্ে, জাদত তা দিরদিন স্মরণ করদ্ব।  

জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংে এ যুবসমাজদ্ক  র্া র্ভাদ্ব কাদ্জ লাগাদ্ত না পারদ্ল প্রকৃত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। 

তাই আমরা  খনই সরকাদ্র এদ্সদে যুবসমাদ্জর উন্নয়নদ্ক অগ্রাদধকার দিদ্য়দে।  

'৯৬ এর সরকাদ্রর সমদ্য় আমরা সকল শজলা ও উপদ্জলায় যুব কা িক্রম সম্প্রসাদরত কদর। এর িাপনা দনম িাণ কদর। 

ঋণ ও প্রদেিণ কা িক্রম শজারিার কদর। তখন সাভাদ্রর যুব উন্নয়ন প্রদেিণ শকদ্ে খুব খারাপ অবিা দেল। আমরা শসখাদ্ন 

৫০টি শেদ্ে প্রদেিদ্ণর ব্যবিা কদ্রদেলাম। শস সময় আমরা কম িসংিান ব্যাংদ্কর সৃদষ্ট কদর। শকান সহদ্ াগী জামানত োড়াই 

৫০ হাজার টাকা শবকার যুবকদ্ির শলান প্রিান কদর। এবার আমরা এই শলান ১ লি টাকায় উন্নীত কদ্রদে।  

সুদধবৃন্দ,  

আমরা এবার সরকাদ্র িাদয়দ্ে আসার পর শিদ্ের যুবসমাদ্জর কম িসংিান ও উন্নয়দ্ন ব্যাপক কম িসূদি বাস্তবায়ন 

কদ্রদে। শিদ্ের ৬৪টি শজলা ও ৪৭৬টি উপদ্জলার শবকার যুবদ্ির উবুেকরণ, প্রদেিণিান, প্রদেিদ্ণাির আত্মকম িসংিান, ঋণ 

দবতরণ, িাদরদ্র্য দবদ্মািনসহ দবদভন্ন কম িসূদি বাস্তবায়ন করা হদ্য়দ্ে।  

যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর এ প িন্ত ৪০ লাখ ৪৬ হাজাদ্ররও শবদে যুব ও যুবমদহলাদ্ক দবদভন্ন দবষদ্য় িিতা বৃদেমূলক 

প্রদেিণ প্রিান কদ্রদ্ে। ঋণ দবতরণ করদ্ে। প্রদেদিত যুবক ও যুবমদহলাদ্ির মদ্ে ১৯ লি ৯৪ হাজার ৯৬৫ জন আত্মকমী 

হদ্য় দনদ্জদ্ির কম িসংিাদ্নর পাোপাদে অন্যান্য যুবদ্ির কম িসংিাদ্নর পর্ সুগম কদ্র দিদ্য়দ্ে। যুব উন্নয়ন অদধিপ্তরসহ 

অন্যান্য আদর্ িক প্রদতষ্ঠান দমদলদ্য় আমরা প্রায় ২৮ হাজার শকাটি টাকা যুব ঋণ দবতরণ কদ্রদে। ন্যােনাল সাদভ িস কম িসূদি 

বাস্তবায়দ্নর ফদ্ল ৬৩ হাজার ১৫৬ জদ্নর অিায়ী কম িসংিান হদ্য়দ্ে।  

শিদ্ের ২৯টি শজলায় দবদ্যমান যুব প্রদেিণ শকে সম্প্রসারণ করা হদ্য়দ্ে। ১১টি শজলায় নতুন যুব প্রদেিণ শকদ্ের 

দনম িাণ কাজ প্রায় শেষ প িাদ্য়। আমরা শিদ্ের ৬৪টি শজলা ও ৪৭৬টি উপদ্জলার যুব উন্নয়ন কা িালদ্য় ইন্টারদ্নট সংদ্ াগ 

িাপন কদ্রদে। যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর শিেব্যাপী শনটওয়াদকিং প্রকদ্ের কা িক্রম বাস্তবায়নসহ দেদিত যুবক ও যুবমদহলাদ্ির 



কদিউটার দবষদ্য় প্রদতষ্ঠাদনক প্রদেিণ প্রিান করদ্ে। ভ্রাম্যমান আইদসটি ভযাদ্নর মােদ্ম গ্রামাঞ্চদ্ল িদরদ্র্ শবকার যুবক ও 

যুবমদহলাদ্ির জন্য ইন্টারদ্নট ও কদিউটার প্রদেিণ কম িসূদি বাস্তবাদয়ত হদ্চ্ছ।  

সুদধমন্ডলী,  

বাংলাদ্িে অপার সম্ভাবনার শিে। আমাদ্ির শিেটা শোট হদ্লও আমাদ্ির সিদ্ির ঘাটদত শনই। আমাদ্ির আদ্ে 

ঊব ির মাটি। অসংখ্য নি-নিী, খাল-দবল, পুকুর এবং শমধাবী মানবসিি।   

জাদতর দপতা বলদ্তন শ  শিদ্ের মাটিদ্ত বীজ শফলদ্লই িারা গজায়, দকংবা পাদনদ্ত শপানা োড়দ্লই আপনা-আপদন 

মাে বড় হয় শস শিদ্ের মানুষ শবকার বা িদরদ্র্ র্াকদ্ত পাদ্র না।   

মৎস্য িাষ, হাঁস-মুরদগ পালন, গবাদিপশুর খামার িাপন, অর্ িকরী ফসল িাষ, খাদ্য প্রদক্রয়াজাতকরণ দেেসহ 

আত্মকম িসংিাদ্ন যুবক ও যুব মদহলাগণ দবদভন্ন উদ্দ্যাগ দনদ্ত পদ্র। সমবাদ্য়র দভদিদ্তও তারা এসকল উদ্দ্যাগ বাস্তবায়ন 

করদ্ত পাদ্র। এর মােদ্ম িাকুদরর শিদ্য় অদ্নক শবদে অর্ ি আয় করা সম্ভব।  

যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর এসকল কাদ্জ ঋণ দিদ্চ্ছ। এোড়া কম িসংিান সৃদষ্টদ্ত সাধারণ তফেীলী ব্যাংদ্কর পাোপাদে 

আমরা কম িসংিান ব্যাংক, আনসার-দভদেদপ ব্যাংক িাপন কদ্রদে। এসব ব্যাংক শর্দ্ক অতযন্ত সহজ েদ্তি যুবক ও 

যুবমদহলাদ্ির ঋণ শিওয়া হয়।  

অদ্ন্যর মুখাদ্পিী না শর্দ্ক, একটা িাকুদরর আোয় বাদ্র বাদ্র ধরণা না দিদ্য় দনদ্জদ্িরদ্ক উৎপািনেীল কাদ্জ 

দনদ্য়াদজত করদ্ত পাদ্রন। তাদ্ত দনদ্জদ্ির শ মন উন্নদত হদ্ব, শতমদন শিদ্ের উন্নদত হদ্ব। একজন সফল আত্মকমী যুবক ও 

যুব মদহলা মাদ্স লিাদধক টাকা আয় করদ্েন  া দবদ্িদ্ে দগদ্য়ও শরাজগার করা সম্ভব নয়। এটি অন্যান্যদ্ির জন্য 

অনুকরনীয়। আজ  াঁরা জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৩ পাদ্চ্ছন, তাদ্িরদ্ক আদম অদভনন্দন জানাদচ্ছ। তারা দনদ্জদ্ির প্রকদ্ের 

উন্নয়দ্নর পাোপাদে গ্রাদ্মর িদরদ্র্ মানুদ্ষর উন্নয়দ্ন এবং শবকার যুবক ও যুবমদহলাদ্ির স্বকদ্ম ি দনদ্য়াদজত করার লদ্িয কাজ 

কদ্র  াদ্বন - এ প্রতযাো কদর।   

আমাদ্ির যুব সমাদ্জর একটা অংে অদ্নক সময় মািকােদিসহ নানা সমাজদবদ্রাধী কম িকাদ্ন্ড যুি হদ্য় পদ্ড়। এটা 

খুবই হতাোব্যঞ্জক। এ শিদ্ে শুধু যুবসমাদ্জর উপর শিাষ িাপাদ্লই িলদ্ব না, তাঁদ্িরদ্ক সঠিক পদ্র্ পদরিাদলত করার িাদয়ে 

প্রদতটি অদভভাবদ্কর। তাঁদ্িরদ্ক আমাদ্ির ঐদতহয, আমাদ্ির জাতীয় মুদি সংগ্রাদ্মর প্রকৃত ইদতহাস, আমাদ্ির হাজার 

বেদ্রর পাদরবাদরক বন্ধন, মূল্যদ্বাধ এসব দবষদ্য় সম্যক ধারণা দিদ্ত হদ্ব। সদ্িতন কদ্র গদ্ড় তুলদ্ত হদ্ব। একজন সদ্িতন 

যুবক বা যুবমদহলা কখনই দবপদ্র্ শ দ্ত পাদ্র না।  

সুদধবৃন্দ,  

বাংলাদ্িে সকল িযাদ্লঞ্জ শমাকাদ্বলা কদ্র সামদ্নর দিদ্ক এদগদ্য়  াদ্চ্ছ। দবশ্ব মন্দা সদ্েও আমরা প্রবৃদের হার ৬ 

েতাংদ্ের উপদ্র ধদ্র রাখদ্ত সিম হদ্য়দে। ২০০৫ সাদ্ল শিদ্ের ৪০ েতাংে মানুষ িাদরদ্র্যসীমার দনদ্ি বসবাস করত। এখন 

তা ২৬ েতাংদ্ে শনদ্ম এদ্সদ্ে। ৫ শকাটি িদরদ্র্ মানুষ মেদবি শেণীদ্ত উন্নীত হদ্য়দ্ে। িাদরদ্র্য দবদ্মািদ্নর জন্য আমরা সাউর্-

সাউর্ পুরস্কাদ্র মিদষত হদ্য়দে।  

সরকাদর-শবসরকাদর খাত দমদলদ্য় শিদ্ে ৮০ লাদ্খরও শবেী মানুদ্ষর কম িসংিান হদ্য়দ্ে। মানুদ্ষর ক্রয় িমতা 

শবদ্ড়দ্ে। মার্াদপছু আয় ২০০৮ সাদ্ল দেল ৬৩০ েলার। এখন তা শবদ্ড় ১ হাজার ৪৪ েলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ে। তখন দরজাভ ি ৩ 

দবদলয়ন েলারও দেল না। আর এখন দরজাভ ি ১৭ দবদলয়ন েলার োদড়দ্য় শগদ্ে।  

আমরা দবগত সাদ্ড় ৪ বেদ্র দবদুযৎ উৎপািন িমতা ৯ হাজার ৭১৩ শমগাওয়াদ্ট উন্নীত কদ্রদে। েীঘ্রই তা ১০,০০০ 

শমগাওয়াদ্ট উন্নীত করা হদ্ব।  া আমাদ্ির িাদয়ে গ্রহদ্ণর সমদ্য়র শিদ্য় দবগুদ্ণরও শবদে। ২০০৯ সাদ্ল আমাদ্ির িাদয়ে 

শনওয়ার সময় দবদুযৎ উৎপািন দেল মাে দিদনক ৩ হাজার ২০০ শমগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ শমগাওয়াট দবদুযৎ 

উৎপাদিত হদ্চ্ছ।  

আমাদ্ির লিয হল স্বাধীনতার সুবণ িজয়ন্তীদ্ত ২০২১ সাল নাগাি এদ্িেদ্ক ক্ষুধা ও িাদরদ্র্যমুি একটি মেম আদ্য়র 

শিদ্ে পদরণত করা। এজন্য দেিা, স্বািয, কৃদষ, দেে, বাদণজয, দবজ্ঞান ও প্রযুদি, তথ্য শ াগাদ্ াগ, নারীর িমতায়নসহ সকল 

শিদ্ে আমাদ্ির কাদিত উন্নয়ন অজিন করদ্ত হদ্ব।  

যুব ভাই ও শবাদ্নরা,  

আদম আো কদর শিদ্ের যুবসমাজ দনদতকতা, সততা, শিেদ্প্রম, মানবতাদ্বাদ্ধর আিে ি বুদ্ক ধারণ কদ্র শিে গড়ার 

মহান কাদ্জ আত্মদনদ্য়াগ করদ্ব। বাংলাদ্িেদ্ক দবদ্শ্বর বুদ্ক ম িািাপূণ ি আসদ্ন তুদ্ল ধরদ্ব।  



িলীয়, ব্যদি স্বাদ্র্ ি, হীন উদ্েদ্ে শিদ্ের যুব সমাজদ্ক  াদ্ত শকান অপেদি দবপদ্র্ শেদ্ল দিদ্ত না পাদ্র শসদিদ্ক 

আমাদ্ির সকলদ্ক শখয়াল রাখদ্ত হদ্ব।  

সব িকাদ্লর সব িদ্েষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমাদ্নর স্বপ্ন দেল একটি সুখী ও সমৃেোলী শসানার 

বাংলা গদ্ড় শতালা। শসানার বাংলা গড়ার কাজ দতদন শুদ্ কদ্র শগদ্লও তা শেষ কদ্র শ দ্ত পাদ্রনদন। আজ এদ্িদ্ের যুবদ্ির 

সামদ্ন সময় এদ্সদ্ে জাদতর দপতার শসই শরদ্খ  াওয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করার।  

ক্ষুধা, িাদরদ্র্য ও দনরিরতামুি আধুদনক, অসাম্প্রিাদয়ক উন্নত বাংলাদ্িে গড়ার প্রধান েদি আমাদ্ির যুব সমাজ। 

আদম এ যুব সমাজদ্ক তাঁদ্ির সব িেদি দনদ্য় সমৃে বাংলাদ্িে গড়ার মহান কাদ্জ আত্মদনদ্য়াগ করার উিাি আহ্বান জানাদচ্ছ।  

সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাি জাদনদ্য় আদম জাতীয় যুবদিবস ২০১৩ এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করদে।  

শখািা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে দিরজীবী শহাক। 

 


