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‘চতুর্ থ র োল বল ওয়োর্ল্থ কোপ-২০১৭’ এ সমোপণী অনুষ্ঠোনন আপনোনে সকলনক আমো অসভনন্দন ও শুনভচ্ছো
জোনোসচ্ছ।
এখন রেব্রুয়োস মোস। একসেন আনেই আম ো পোলন কন সি ‘অম একুনে রেব্রুয়োস ’, ‘আন্তজথোসিক মোতৃভোষো
সেবস’। একুনে রেব্রুয়োস এখন শুধু বোংলোনেনে নয়, সবশ্ববোসী সম্পে। সবনশ্ব ১৯০টি ও রবসে রেনে আজ অম একুনে
রেব্রুয়োস আন্তজথোসিক মোতৃভোষো সেবস সহনসনব পোসলি হনচ্ছ।
বক্তনে শুরুনিই আসম েভী শ্রদ্ধো সনঙ্গ স্ম ণ ক সি সব থকোনল সব থনশ্রষ্ঠ বোঙোসল, জোসি সপিো বঙ্গবন্ধু রেখ
মুসজবু হমোননক। শ্রদ্ধো সনঙ্গ স্ম ণ ক সি জোিীয় চো ননিোসহ অম একুনে রেব্রুয়োস ভোষো েহীে এবং মুসক্তযুনদ্ধ ৩০
লোখ েহীে ও সম্ভ্রমহো োননো ২ লোখ মো-রবোননক।
বোংলোনেে র োলো রেটিং রেিোন েন প্রর্মবোন মনিো ঢোকোয় ১৭ রর্নক ২৩ রেব্রুয়োস ‘চতুর্ থ র োল বল ওয়োর্ল্থ
কোপ- ২০১৭’ প্রসিন োসেিো আনয়োজন কন নি। এবো ই প্রর্মবোন মনিো এই রখলোয় সনব থোচ্চ সংখ্যক ৩৯টি রেে ও সনব থোচ্চ
৬২৫ জন ক্রীড়োসবে অংেগ্রহণ ক নিন। সবপুল সমোন োনহ এমন বণ থোঢয আনয়োজনন জন্য আসম সংেঠকনে ধন্যবোে জোনোসচ্ছ।
র োল বল রখলোটি খুব পস সচি রখলো নয়। িনব সমনয় েোসি সবনবচনোয় রখলোটি পস সধ অননক প্রসোস ি হনয়নি।
রখলোটি ভো ি শুরু ক নলও এটি এখন ইউন োপ, আসিকো, উত্ত আনমস কো এবং মধ্য প্রোনচয রকোন রকোন রেনে জনসপ্রয় হনয়
উনঠনি।
ক্রীড়োনমোেী েেথকবৃন্দ,
জোসি সপিো বঙ্গবন্ধু রেখ মুসজবু হমোন রেেনক সকল রেনে স্বসনভথ কন েনড় তুলনি রচনয়সিনলন। সিসন স্বপ্ন
রেখনিন-রেনে রসোনো রিনল ো একসেন সবশ্ব ে বোন মোর্ো তুনল োঁড়োনব, বোংলোনেনে মুখ উজ্জ্বল ক নব। জোসি সপিো
রস স্বপ্ন আজ সসিয হনি চনলনি।
বোংলোনেে আজ শুধু অর্ থননসিক ও সোমোসজক রেনে নয়, ক্রীড়ো ও সোংস্কৃসিক অঙ্গননও সবনশ্ব কোনি অনুস ণীয়
একটি মনিল। ইনিোপূনব থ আম ো আইসসসস ওয়োর্ল্থ কোপ, এসেয়োন কোপ, সোে রেমস্, আন্তজথোসিক রেসবল রেসনস ও বঙ্গবন্ধু
আন্তজথোসিক ফুেবলকোপসহ অননকগুনলো আন্তজথোসিক ক্রীড়ো প্রসিন োসেিো সেলভোনব সম্পন্ন কন সি। ো রেে-সবনেনে প্রেংসো
অজথন কন নি।
আমো স কো সো ো রেনে সকল উপনজলোয় রেসিয়োম িোপনসহ রজলো প থোনয় রেসিয়োম উন্নয়ন ও সংেো কোজ
ক নি। িোিোড়ো বড় বড় েহন সুইসমংপুল সনমথোণসহ সবনেষোসয়ি ও আন্তজথোসিক মোনন রেসিয়োম ও ক্রীড়ো কমনেক্স তিস
মনিো প্রকল্প বোস্তবোয়ন ক নি।
সুসধমন্ডলী
রখলোধুলো রেনে আন্তজথোসিক অঙ্গনন বোংলোনেে এখন একটি অসি পস সচি নোম। সম্প্রসি মোলনয়সেয়োয় অনুসষ্ঠি
অনুর্ধ্থ-১৮ ফুেবনল বোংলোনেনে সেলিো এবং নো ী সক্রনকে েনল সোেনে আম ো েসব থি। আ সক্রনকে সবনশ্ব বোংলোনেে
এখন একটি েসক্তেোলী েল।

আমোনে স কোন সময় ১৯৯৭ সোনল বোংলোনেে প্রর্মবোন মি আইসসসস সবশ্বকোপ রখলো র োগ্যিো অজথন কন ।
১৯৯৮ সোনল সমসন সবশ্বকোনপ সেল আনয়োজনন মোধ্যনম আম ো আমোনে সোংেঠসনক র োগ্যিো পস চয় রেই। ১৯৯৯ এ
সবশ্বকোনপ পোসকস্তোননক প োসজি কন বোংলোনেে সক্রনকে সবশ্বনক অবোক কন রেয়।
আম ো অিযন্ত সেলিো সোনর্ আইসসসস সক্রনকে সবশ্বকোপ ২০১১ এ উনবোধনী অনুষ্ঠোনসহ আেটি ম্যোচ এবং চো টি
অনুেীলন ম্যোনচ আনয়োজন কন সি। এিোড়ো বঙ্গবন্ধু সোে ফুেবল চযোসম্পয়নেীপ-২০০৯, ১১িম সোউর্ এসেয়োন রেমস-২০১০,
আইসসসস মসহলো সবশ্বকোপ সক্রনকে বোিোই পব থ-২০১১, এসেয়ো কোপ সক্রনকে-২০১২, এসেয়ো কোপ সক্রনকে-২০১৪ ও ওয়োর্ল্থ টিটুনয়সি বোংলোনেে-২০১৪ সহ অসংখ্য আন্তজথোসিক ক্রীড়ো ইনভনি সেল আনয়োজক বোংলোনেে।
আওয়োমী লীে স কোন আমনলই ১৯৯৭ সোনল আইসসসস বোংলোনেেনক ওয়োন-রি ম থোেো ও ২০০০ সোনল সবনশ্ব
১০ম রেে রখলুনড় রেে সহনসনব স্বীকৃসি রেয়। এখন আমোনে মসহলো সক্রনকে েলও ওয়োন-রি েযোেোস অজথন কন নি। ৮ম
সোে রেমনস বোংলোনেে ফুেবল েল স্বণ থ পেক লোভ কন ।
হসক, শুযটিং, হযোন্ডবল, বোনেেবল, আ চযোস , সজমন্যোসেক্স ও সবচ ফুেবলসহ সবসভন্ন ইনভনি বোংলোনেে আন্তজথোসিক
অঙ্গনন সোেে অজথন ক নি সেম হনয়নি। সবনেষ অসলসম্পনকও বোংলোনেনে প্রসিন োেীনে উখন োগ্য সোেে নয়নি।
এ সোেে ধন োখনি রখলোধুলো ও ক্রীড়ো রেনে উন্নয়নন জন্য স কো অবকোঠোনমোেি উন্নয়নন পোেোপোসে
প্রনয়োজনীয় ও প থোি ব োনে সেনক নজ সেনচ্ছ। গ্রোম সকংবো েহ সকল প থোনয় রখলো মোঠ সং েনণ সবষয়টি স কো
গুরুনে সনঙ্গ সবনবচনোয় সননয়নি।
অননক িোনন রখলোধুলো মোঠ রনই। এমন সব এলোকোয় ‘স্বল্প জোয়েোয় রখলো মি’ রেেীয় রখলো চচোথ বোড়োনি হনব।
এনেনে েসড় লোে রখলোটি সবনেষ উনল্লখন োগ্য। অল্প জোয়েোয় রখলো োয় এবং সো ো ে ীন এ প্রভোব পনড়।
তৃণমূল প থোয় রর্নক রখনলোয়োড় রবনি সননয় সবসভন্ন রেমনস িোনে প্রসেেণ রেওয়ো হনচ্ছ। প্রসেেণ কো থক্রম আ ও
েসিেীল ক নি সকল ক্রীড়ো রেিোন েন এবং রজলো ও উপনজলো ক্রীড়ো সংিোনক প থোি অর্ থ ব োে সেনয় েসক্তেোলী কন েনড়
রিোলো হনব।
ক্রীড়ো রেনে ব োেনক আসম কখননোই েয় মনন কস নো। মোনসসক স্বোিয ভোল োখো জন্য সুি ে ী একোন্ত ে কো ।
িোই জোিীয় স্বোিয সুি োখনি ক্রীড়োঙ্গনন ব োে আসম সব সময় সবসননয়োে মনন কস ।
আমো স কো প্রসি বি বোনজনে ক্রীড়োঙ্গনন ব োে বোড়োনচ্ছ। িনব এই ব োে প থোি নয়। রস কো নণ সবনেষ
প্যোনকজ গ্রহণ কন আম ো ক্রীড়োঙ্গনন সোসব থক উন্নয়নন প থোি ব োে সনস ি ক ব।
আেোমীনি রেনে প থোি সংখ্যক ক্রীড়ো সেেো প্রসেেণ, সবনেষোসয়ি ক্রীড়ো সেেো প্রসেেণ এবং ক্রীড়ো রেনে উন্নয়নন
সোমসগ্রক পেনেপ রনওয়ো হনব। পদ্মো চন সুপস স ক্রীড়ো পল্লী সনমথোনণ উনযোে রনওয়ো হনয়নি। েীঘ্রই ো বোস্তবোয়ন শুরু
হনব।
আম ো মনন কস যুব সমোজনক সন্ত্রোস, জসঙ্গবোে ও মোেনক আসসক্ত রর্নক দূন োখনি রখলোধুলো ও সংস্কৃসি চচোথ
রকোননো সবকল্প রনই। স কো এই লেয সননয় যুব সমোজনক রেেনপ্রসমক ও আেেথ নোেস ক সহনসনব েনড় তুলনি ‘সুি রেনহ সুি
মন’ েেথননক গুরুনে সনঙ্গ সবনবচনোয় সননয়নি। িোই স কো রখলোধুলো প্রসোন সহোয়ক রেে সম্প্রসো নণ নোনোমুখী কমথসূসচ
গ্রহণ কন নি।
স কোন গৃসহি কমথসূসচ েনল যুব সমোনজ মোনে রনতৃনে গুণোবলী সবকোে এবং েো ীস ক ও মোনসসক
পস পূণ থিো আসনব। রলখোপড়ো পোেোপোসে রখলোধুলো ও সংস্কৃসি প্রসি আগ্রহী কন তুলনি পো নল িোে-িোেী ো র োগ্য নোেস ক
হনয় উঠনব। রেনে সকল অপ্রচসলি রেেীয় রখলো অনুেীলনন জন্য আসর্ থক সহন োসেিো সেনি ‘সোমোসজক েোয়বদ্ধিো’ কর্ো
সবনবচনো কন সেল্পপসি, েবসোয়ী ও আসর্ থক প্রসিষ্ঠোনগুনলোনক এসেনয় আসো আহবোন জোনোসচ্ছ।
সবসভন্ন রেমস এ সোনর্ সম্পৃক্ত র্োনকন র েোস , আম্পোয়ো , প্রসেেক, সচসকৎসক, পুসিসবেসহ অনননক। িোনে
উচ্চি প্রসেেণ ও রপেোেি মোন উন্নয়নন আম ো আ ও বোস্তবমুখী পেনেপ গ্রহণ ক নবো।
‘র োল বল রেটিং’ প্রসিন োসেিোয় পুরুষ ক্রীড়োসবেনে পোেোপোসে মসহলো ক্রীড়োসবেনে অংেগ্রহণ নো ী-পুরুনষ
সমিো ও সমঅসধকো অজথনন উনল্লখন োগ্য দৃিোন্ত।

আমোনে স কো নো ীবোন্ধব নীসি অবলম্বন কন সমোনজ সব থস্তন নো ীনে অংেগ্রহণ সনস ি ক ো লেয সননয়
এসেনয় োনচ্ছ। নো ী েমিোয়নন রেনে বোংলোনেনে ভূসমকো আন্তজথোসিকভোনব স্বীকৃসি রপনয়নি। আসম প্রসমলো ক্রীড়োসবেনে
উত্তন োত্ত সোেে কোমনো ক সি।
অসিসর্বৃন্দ,
‘র োল বল রেটিং’ রখলোটি বোংলোনেনে এখননো রিমন পস সচি ও জনসপ্রয় নয়। িনব, এবোন আনয়োজনন মধ্য সেনয়
বোংলোনেনে রখলোটি জনসপ্রয় হনয় উঠনব বনল আসম আেো কস । ঢোকোসহ রেনে রজলো-উপনজলো প থোনয় এ রখলোটি প্রসি
রখনলোয়োড়নে আগ্রহী কন তুলনি উপযুক্ত পস নবে ও প্রনয়োজনীয় ইননিো রেসিয়োম ও ক্রীড়ো কমনেক্স সনমথোনণ উনযোে
গ্রহণ ক ো হনব।
আসম ‘চতুর্ থ র োল বল ওয়োর্ল্থ কোপ-২০১৭’ প্রসিন োসেিোয় অংেগ্রহণকো ী বোংলোনেেসহ সবনশ্ব ৩৯টি রেনে
অংেগ্রহণকো ী রখনলোয়োড়বৃন্দ, সংেঠকবৃন্দ, প্রসিসনসধেনল সকল সেস্য ও আমসন্ত্রি অসিসর্নে ধন্যবোে জোনোই।
আজকোল রখলো মোনঠ েড়োনল িো রখনলোয়ো নে মনধ্য রকবল বন্ধুে সকংবো ভ্রোতৃনে বন্ধন তিস ক ো মনধ্য সীমোবদ্ধ
র্োনক নো। ‘ট্রোক সি সিপনলোনমসী’ এই সমনয় রখলোও আন্তঃ োষ্ট্রীয় সম্পনকথ রেনে প্রভোব সবস্তো ক নি পোন , আঞ্চসলক
সম্পকথনকও মজবুি ক নি পোন ।
এবোন আনয়োজনন অংে রনওয়ো ৬২৫ জন ক্রীড়োসবে বোংলোনেে রেনখ রেনলন। আপনো ো সননজ রেনে সেনয়
বোংলোনেনে পনে এযোম্বোনসিন ভূসমকো পোলন ক নবন। I request all the players to tell the story of
Bangladesh in their country; I consider them as Ambassador of Bangladesh in their home
country.
ক্রীড়ো রেনে বোংলোনেনে সোমসগ্রক সোেনে জন্য ো ো কোজ ক নিন িোনে নক আন্তস ক শুনভচ্ছো জোনোসচ্ছ। তধর্য্থ
ধন আমো বক্তে রেোনো জন্য সকলনক ধন্যবোে।
রখোেো হোনেজ।
জয় বোংলো, জয় বঙ্গবন্ধু
বোংলোনেে সচ জীবী রহোক
...

