
৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রততয াতিতা সমাপনী অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ হাতসনা 

২২ জানুয়াতর ২০১৭, রতিিার, িঙ্গিন্ধু জাতীয় শেতিয়াম, ঢাকা 

তিসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

অনুষ্ঠাযনর সভাপতত, 

সহকমীবৃন্দ, 

প্রততয ািী, তশক্ষার্থী, তশক্ষক ও আযয়াজকবৃন্দ, 

উপতিত সুতধমন্ডলী, 

 আসসালামু আলাইকুম। 

মাধ্যতমক ও উচ্চ তশক্ষা অতধদপ্তর আযয়াতজত ৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রততয াতিতার সমাপনী 

অনুষ্ঠাযন উপতিত সকলযক আতম শুযভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

এ ক্রীড়া প্রততয াতিতায় অংশগ্রহণকারী দল, তশক্ষক, কম মকতমা-কম মচাতরসহ সংতিষ্ট সকলযক আতম অতভনন্দন জানাতচ্ছ। 

 ারা জাতীয় প মাযয় তিজয়ী হযয়যে, তাযদরযক তিযশষভাযি অতভনন্দন জানাতচ্ছ।  

আতম িভীর শ্রদ্ধার সাযর্থ স্মরণ করতে সি মকাযলর সি মযশ্রষ্ঠ িাঙাতল, জাততর তপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানযক। তততন 

স্বাধীনতার পর নতুন নাযম ‘িাংলাযদশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সতমতত’ িঠন কযরন। জাততর তপতা তেযলন এ সতমততর 

প্রর্থম প্রধান পৃষ্ঠযপাষক। তততনই ১৯৭২ সাযল জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রততয াতিতার সূচনা কযরন।  

২০০৯ সাযল আমরা সরকার িঠযনর পর এ প্রততয াতিতা নতুন মাত্রা শপযয়যে। শদযশর আিহাওয়া ও জনতপ্রয়তার উপর 

তভতি কযর আমরা গ্রীষ্মকাযল ফুটিল, কািাতি, হযান্ডিল, সাঁতার এিং শীতকাযল তক্রযকট, হতক, িাযেটিল, ভতলিল, ব্যািতমন্টন, 

অযার্থযলটিকস্ ও শটতিল শটতনস প্রততয াতিতার আযয়াজন করতে। গ্রাম শর্থযক উপযজলা, উপযজলা শর্থযক শজলা, শজলা শর্থযক উপ-

অঞ্চল, উপ-অঞ্চল শর্থযক অঞ্চল ও সি মযশষ জাতীয় প মাযয় এ প্রততয াতিতা অনুতষ্ঠত হয়। 

 ৪৬তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রততয াতিতা প্রততষ্ঠান প মাযয় শুরু হযয়তেল ১৭ তিযসম্বর ২০১৬। জাতীয় প মাযয় শুরু 

হয় িত ১৬ জানুয়াতর ২০১৭। আজযক সমাপনী তদন। এ িের ১৬ হাজার ১০১টি মাধ্যতমক তিদ্যালয় ও ৭ হাজার ৬১১টি মাদরাসা 

শর্থযক ৭টি ইযভযন্ট প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার তশক্ষার্থী এ প্রততয াতিতায় অংশ তনযয়যে। তিতভন্ন প মায় শশযষ ১৮৪টি তশক্ষা প্রততষ্ঠাযনর 

৮০৮ জন প্রততয ািী জাতীয় প মাযয় অংশগ্রহণ কযরযে। এখাযন োত্রীরাও তপতেযয় শনই। ৩৪৪ জন োত্রী জাতীয় প মাযয় অংশ 

তনযয়যে। এ ক্রীড়া প্রততয াতিতার ফযল তৃণমূল শর্থযক অযনক শমধািী শখযলায়াড় জাতীয় প মাযয় উযঠ আসার সুয াি পাযচ্ছ। 

সুতধবৃন্দ, 

িাংলাযদশ আওয়ামী লীি  খনই সরকার িঠন কযরযে, তখনই শখলাধুলাযক অগ্রাতধকার তদযয়যে। আমরা গ্রাম শর্থযক 

শহর প মন্ত তিতভন্ন ক্রীড়া অিকাঠাযমা তনম মাণ কযরতে। উপযজলা প মায় প মন্ত শেতিয়াম তনম মাণ, অিকাঠাযমা উন্নয়নসহ উন্নত 

প্রতশক্ষযণর সুয াি সৃতষ্ট কযর তদযয়তে।  

িঙ্গিন্ধু জাতীয় শেতিয়াম, তমরপুর শশযরিাংলা শেতিয়াম, নারায়ণিঞ্জ খান সাযহি ওসমান আলী শেতিয়াম, খুলনা শশখ 

আবু নাযসর শেতিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহযমদ শচৌধুরী শেতিয়ামসহ শদযশর প্রায় সকল শেতিয়াম, সুইতমংপুল, তজমযনতসয়াম ও 

ক্রীড়া কমযেযের সংোর ও উন্নয়ন করা হযয়যে। নতুন নতুন শেতিয়াম তনম মাণ করা হযয়যে। আমরা কেিাজাযর ‘শশখ কামাল 

আন্তজমাততক তক্রযকট শেতিয়াম’ তনম মাণ কযরতে।  

আমরা তশক্ষা ও ক্রীড়া প্রততষ্ঠাযন শখলাধুলার সরঞ্জাম তদযয়  াতচ্ছ। তশক্ষা প্রততষ্ঠাযন তিতভন্ন ক্রীড়া প্রততয াতিতার আযয়াজন 

করা হযচ্ছ। আমরা প্রততিের শদশব্যাপী োত্রযদর জন্য ‘িঙ্গিন্ধু শিাল্ডকাপ প্রার্থতমক তিদ্যালয় ফুটিল টুন মাযমন্ট’ ও োত্রীযদর জন্য 

‘িঙ্গমাতা শিিম ফতজলাতুন শনো মুতজি শিাল্ডকাপ প্রার্থতমক তিদ্যালয় ফুটিল টুন মাযমন্ট’ আযয়াজন কযর আসতে।  



 

২০০৯ সাযলর আযি জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রততয াতিতায় আমাযদর শমযয়রা হতক, তক্রযকট ও িাযেটিল শখলায় 

অংশগ্রহণ করযত পারত না। আমরা দাতয়ত্ব তনযয়ই এসি ইযভযন্ট শমযয়যদর অংশগ্রহণ তনতিত কযরতে। কারণ আমরা চাই শেযল-

শমযয় সিাই সমান সুয াি পাযি। 

জাতীয় প মাযয় একাতধক ক্রীড়া অনুষ্ঠাযনর আযয়াজন করা হযচ্ছ। আমরা শখলাধুলার প্রসাযর আতর্থ মক অনুদান বৃতদ্ধ কযরতে। 

তিযকএসতপ ও শারীতরক তশক্ষা কযলজসমূযহর সুয াি-সুতিধা িাতড়যয়তে।  

এখন আমাযদর ক্রীড়াতিদরা জাতীয় এিং আন্তজমাততক অঙ্গযন কৃততযত্বর স্বাক্ষর রাখযে। িত তিবকাকাপ তক্রযকযট 

িাংলাযদশ শকায়াট মার ফাইনাযল শখলার শ াগ্যতা অজমন কযর। একতদযনর আন্তজমাততক তক্রযকযট আমরা পাতকস্তান, ভারত, দতক্ষণ 

আতিকার তিরুযদ্ধ তসতরজ জয় কযরতে। 

 আমাযদর শমযয়রা এএফতস অনুর্ধ্ম-১৪ ফুটিযল আঞ্চতলক চযাতিয়ন হওয়ার শিৌরি অজমন কযরযে। সম্প্রতত ভারযত 

অনুতষ্ঠত নারী ফুটিল চযাতিয়নতশপ প্রততয াতিতায় আমরা রানার-আপ হযয়তে। আমাযদর নারী তক্রযকট দল জায়িা কযর তনযয়যে 

আিামী টি-টুযয়তন্ট তিবকাকাযপ। প্রততিন্ধী শেযলযমযয়রা তিতভন্ন আন্তজমাততক প্রততয াতিতায় অংশগ্রহণ কযর শদযশর জন্য সম্মান িযয় 

আনযে।  

সুতধবৃন্দ, 

তশতক্ষত, দক্ষ, মূল্যযিাধসিন্ন, শদশযপ্রতমক ও সৃজনশীল নতুন প্রজন্ম িযড় তুলযত িত ৮ িেযর আমরা শদযশর 

তশক্ষাখাযত আমূল পতরিতমন এযনতে। আমরা যুযিাপয ািী তশক্ষানীতত প্রণয়ন কযরতে। তা িাস্তিায়ন চলযে। মাদ্রাসা ও কাতরিরী 

তশক্ষাযক আধুতনককরণ কযরতে। নতুন নতুন তশক্ষা প্রততষ্ঠান কযর তদযয়তে। আমরা ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রার্থতমক তিদ্যালয় 

জাতীয়করণ কযরতে। 

২০১০ শর্থযক এ প মন্ত প্রার্থতমক ও মাধ্যতমক স্তযরর তশক্ষার্থীযদর মযধ্য তিনামূযল্য ২২৫ শকাটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি 

পাঠ্যিই তিতরণ করা হযয়যে। এিের ১লা জানুয়াতর আমরা তশক্ষার্থীযদর মাযে ৩৬ শকাটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি িই তিতরণ 

কযরতে। ২০১৫-১৬ অর্থ ম-িেযর প্রার্থতমক হযত তিতগ্র প মন্ত ১ শকাটি ৭২ লাখ ৯৩ হাজার ১১৮ জন তশক্ষার্থীযক শমধাবৃতি ও উপবৃতি 

প্রদান করা হযয়যে। 

আমরা তিতজটাল তশক্ষাব্যিিা িযড় তুলতে। সকল পাঠ্যপুস্তক ই-বুযক রূপান্তর করা হযয়যে। মাতিতমতিয়া ক্লাশরুম ও 

আইতসটি ল্যাি প্রততষ্ঠা করা হযয়যে। পরীক্ষার ফল ওযয়িসাইট, এসএমএস ও ই-শমইযল শদওয়ার ব্যিিা কযরতে।  

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতত চালু কযর তশক্ষার্থীযদর প্রততভা তিকাযশর সুয াি সৃতষ্ট করা হযয়যে। তশক্ষা প্রততষ্ঠাযন তনয়তমত 

সাংস্কৃততক চচ মা, তিতকম, শখলাধুলার আযয়াজন করা হযচ্ছ। তশক্ষা ও শখলাধুলাসহ স্বািয, শ ািায াি, তথ্য-প্রযুতিসহ সকলযক্ষযত্র 

আমরা ব্যাপক উন্নতত কযরতে। িাংলাযদশ এখন তিযবকার কাযে উন্নয়যনর শরাল মযিযল পতরণত হযয়যে।   

সুতধমন্ডলী, 

আমরা  খন এতিযয়  াতচ্ছ, শদশ  খন এতিযয়  াযচ্ছ। ঠিক তখনই একটি শিাতষ্ঠ ধযম মর নাযম জতঙ্গ ও সন্ত্রাসী কম মকাযন্ডর 

মাধ্যযম শদযশ অরাজক পতরতিতত তততরর অপযচষ্টা করযে। শকামলমতত শেযলযমযয়যদরযক ভুল পযর্থ পতরচাতলত করযে। 

জতঙ্গিাযদর শনপযথ্য র্থাকা মদদদাতা শতির ব্যাপাযর সিাইযক সতকম র্থাকযত হযি। আতম শদযশর ইমাম, তশক্ষক, 

অতভভািকসহ সকলযক জতঙ্গ তৎপরতার তিরুযদ্ধ সযচতন হওয়ার আহ্বান জানাতচ্ছ। অতভভািকযদর প্রতত আহ্বান, আপনাযদর 

সন্তাযনর প্রতত নজর রাখুন। তাযদর এমনভাযি পতরচাতলত করুন,  াযত তারা ভুল পযর্থ পা িাড়াযত না পাযর। আতম দৃঢ়তার সাযর্থ 

িলযত চাই, িাংলাযদযশর মাটিযত  জতঙ্গ ও সন্ত্রাসীযদর শকান ঠাঁই হযি না।  

তপ্রয় প্রততয ািীিণ, 

শতামরাই একতদন শদশ চালাযি। জাতত-ধম ম-িণ ম, নারী-পুরুষ তনতি মযশযষ সকযলর প্রতত ভালিাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমতম মতা ও 

সহয াতিতার মাধ্যযম অসাম্প্রদাতয়ক িাংলাযদশ িড়যত শতামাযদর কাজ করযত হযি।  



 

মযন রাখযত হযি িঙ্গিন্ধুর শনতৃযত্ব মহান মুতিযুযদ্ধর মাধ্যযম আমরা এ শদশ স্বাধীন কযরতে। ৩০ লাখ শহীযদর রযি 

রতঞ্জত আমাযদর এ পতাকা। এ স্বাধীনতাযক সমুন্নত রাখযত হযি। এ শদশযক উন্নত-সমৃদ্ধ করযত হযি। পৃতর্থিীর বুযক িাংলাযদশযক, 

িাঙাতল জাততযক ম মাদার আসযন উন্নীত করযত হযি।  

সমৃদ্ধ ভতিষ্যৎ িড়ার লক্ষয তনযয় শতামাযদর কাজ করযত হযি। শতামরাই আমাযদর ভরসা। জাততর ইততহাস, ঐততহয, 

সাতহতয ও সংস্কৃতত সিযকম জ্ঞান অজমন এিং এগুযলার প্রতত শ্রদ্ধাযিাধ িযড় তুলযি। আিামী তদযন শতামরা স্বাযিয, জ্ঞাযন, তচন্তা-

শচতনায় আধুতনক ও সফল মানুষ হযি। শদশযক সুন্দর কযর িযড় তুলযি- শসটাই আমার প্রতযাশা।  

সুতধমন্ডলী,  

আতম ব্যতিিতভাযি শখলাধুলা খুি পেন্দ কতর। জাততর তপতা একজন ক্রীড়াযমাদী মানুষ তেযলন। তততন স্কুল জীিযন 

অসংখ্য ফুটিল ম্যাচ শখযলযেন। আমার দাদাও ভাল ফুটিল শখযলায়াড় তেযলন। আমার ভাই শহীদ কযাযেন শশখ কামাল আিাহনী 

ক্লাি প্রততষ্ঠা কযরন।  

শহীদ শলফযটন্যান্ট শশখ জামাল ও শহীদ কযাযেন শশখ কামাল ফুটিলসহ ক্রীড়া সংিঠযনর সাযর্থ যুি তেযলন। তাঁরা 

ফুটিল, ভতলিল, হতক শখলযতন। আমার মা তেযলন তাঁযদর তনরন্তর শপ্ররণার উৎস। সিতমতলযয় শখলাধুলা আমাযদর পাতরিাতরক 

ঐততযহযর সাযর্থ তমযশ আযে। 

সুি-সিল শদহ ও মযনর জন্য শখলাধুলার শকান তিকল্প শনই। শখলাধুলা শৃঙখলাযিাধ, অধ্যিসায়, দাতয়ত্বজ্ঞান, 

কতমব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার তশক্ষা শদয়। সাংস্কৃততক তিকাশযক ত্বরাতিত কযর। শখলাধুলা যুিসমাজযক তিপর্থিামী হওয়া শর্থযক 

রক্ষা কযর। মাদক, সন্ত্রাস ও জতঙ্গিাদ শর্থযক দূযর রাযখ।  

এ ক্রীড়া প্রততয াতিতা আমাযদর তকযশার তরুণযদর নতুন স্বপ্ন শদখাযি। তাযদর মধ্য শর্থযক শিতরযয় আসযি আিামী তদযনর 

সফল ক্রীড়াতিদ। স্ব-স্ব শক্ষযত্র তারা তনজস্ব প্রততভায় উদ্ভাতসত হযি। সরকাযরর রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিায়যন অিদান 

রাখযি। আমাযদর মযন রাখযত হযি, জাততর তপতা আমাযদর রাজননততক স্বাধীনতা এযন তদযয়যেন। এখন তাঁর শদখাযনা পযর্থই 

আমাযদর অর্থ মননততক মুতি তনতিত করযত হযি।  

শতামরা তরুণ। ভতিষ্যত শতামাযদর িাকযে। তাই শতামরা এখাযনই শর্থযম র্থাকযি না। শতামরা প্রযতযযক হযয় উঠযি ক্ষুধা-

দাতরদ্রযমুি, সন্ত্রাস-জতঙ্গিাদমুি, উন্নত-সমৃদ্ধ িঙ্গিন্ধুর স্বযপ্নর ‘শসানার িাংলা’ তিতনম মাযণর কাতরির। ঐততহযিাহী এ ক্রীড়া 

প্রততয াতিতার অব্যাহত সাফল্য কামনা কযর আমার িিব্য এখাযনই শশষ করতে। সিাইযক ধন্যিাদ। 

শখাদা হাযফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাযদশ তচরজীিী শহাক। 

--- 


