
 

‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’-২০১৬ এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ 

গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’-২০১৬ পুরস্কোর মবতরণী অনুষ্ঠোর্ 

ভোষণ 

িোর্র্ীয় প্রধোর্িন্ত্রী 

গেখ হোমির্ো 

বঙ্গবন্ধু িোতীয় গেমিয়োি, ঢোকো, বৃহস্পমতবোর, ১৮ ফোল্গুর্ ১৪২৩, ০২ িোর্ ন ২০১৭ 

মবিমিল্লোমহর রোহিোমর্র রোমহি 

িহকিীবৃন্দ, 

িম্মোমর্ত মেক্ষকিন্ডলী, 

অমভভোবক ও মবদ্যোলয় পমরর্োলর্ো কমিটির িদস্যবৃন্দ, 

গছোট্ট গিোর্োিমণরো, 

উপমিত সুধী। 

 আিিোলোমু আলোইকুি। 

অনুষ্ঠোমর্ উপমিত িকলমক আমি আন্তমরক শুমভচ্ছো িোর্োমচ্ছ। 

িোর্ ন আিোমদর স্বোধীর্তোর িোি।  ভীর শ্রদ্ধোর িমঙ্গ স্মরণ করমছ িব নকোমলর িব নমশ্রষ্ঠ বোঙোমল, িোমতর মপতো বঙ্গবন্ধু 

গেখ মুমিবুর রহিোর্ ও বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিবমক। স্মরণ করমছ িোতীয় র্োর-গর্তোমক। শ্রদ্ধো িোর্োমচ্ছ িহোর্ 

মুমিযুমদ্ধর ৩০ লোখ েহীদ ও দু’লোখ িম্ভ্রিহোরো িো-গবোর্মক। যুদ্ধোহত মুমিম োদ্ধো এবং েহীদ পমরবোমরর িদস্যমদর প্রমত 

িিমবদর্ো িোর্োমচ্ছ।  

সুমধিন্ডলী, 

সুি-িবল গদহ-ির্ এবং মেশুমদর িমর্ গদে ও িোমতর প্রমত ভোলবোিো ততমরমত গখলোধুলো অপমরহো ন। গখলোধুলো 

শৃঙ্খলোমবোধ, অধ্যবিোয়, দোময়ত্বজ্ঞোর্, কতনব্যপরোয়ণতো ও িহর্েীলতোর মেক্ষো গদয়। িোংস্কৃমতক মবকোেমক তবরোমিত কমর। 

অপরোধ প্রবণতো কিোয়। িোদকোিমিিহ অন্যোন্য গর্মতবোর্ক প্রভোব গথমক তরুণ িিোিমক মুি রোমখ। এিন্য আিরো ‘বঙ্গবন্ধু 

গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’ এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় 

ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’িহ মবমভন্ন গখলোধুলোর আময়োির্ করমছ।  

সুমধবৃন্দ, 

আিমক গেষ হময় গ ল ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’ এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ 

গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’ ২০১৬ এর চূড়োন্ত গখলো।  

‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’ এ ২০১৬ িোমল গিোট ৩২ হোিোর ১৩০টি গখলো অনুমষ্ঠত হয় 

 োমত অংেগ্রহণকোরী মবদ্যোলময়র িংখ্যো মছল ৬৪ হোিোর ২৬০টি। ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ 

প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’ এ ৬৪ হোিোর ১৯৬টি মবদ্যোলময়র অংেগ্রহমণ গিোট ৩২ হোিোর ৯৮টি গখলো অনুমষ্ঠত হয় ।  

টুর্ নোমিন্ট দু’টিমত ২১ লোখ ৮৩ হোিোর ৭৫২ ির্ প্রোথমিক মবদ্যোলময়র মেক্ষোথী অংেগ্রহণ কমর। এত মবপুলিংখ্যক 

গছমলমিময়মদর অংেগ্রহমণ এধরমণর ফুটবল টুর্ নোমিন্ট মবমে মবরল। এর িোধ্যমি ফুটবল অঙ্গমর্ িো রণ ততমর হমব বমল আিোর 

মবেোি।  

এ টুর্ নোমিমন্টর িোধ্যমি মেক্ষোথীমদর িমধ্য গর্তৃমত্বর গুণোবলী, প্রমতম োম তো ও দল ত িমর্োভোব, ঐকয ও শৃঙ্খলোমবোধ 

 মড় উঠমব। তোরো িোর্মত পোরমব বঙ্গবন্ধুর িংগ্রোিী িীবমর্র ইমতহোি। বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিমবর তযো -

মতমতক্ষোর কথো।  

বোংলোমদে িোতীয় িমহলো ফুটবমলর গবমেরভো  গখমলোয়োড়ই ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ 

প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’-এর অবদোর্।  

এই টুর্ নোমিন্ট িফলভোমব িম্পন্ন করোর িন্য গখমলোয়োড়, িংমিষ্ট স্কুল, কি নকতনো-কি নর্োমর, িোর্ীয় ির্ ণিহ িকলমক 

আমি ধন্যবোদ িোর্োই। 



 

গছোট্ট গিোর্োিমণরো,  

আিরো গ  গদমে বোি করমছ। লোল-িবুমির গ  পতোকো তো মকন্তু একমদমর্ আমিমর্। এর মপছমর্ রময়মছ অমর্ক 

আত্মতযোম র ইমতহোি।  

আর গ  িোনুষটি িবমর্ময় গবমে আত্মতযো  কমরমছমলর্, ম মর্ পোমকস্তোমর্ েোিক গ োমষ্ঠর মর্ নোতর্ এবং বঞ্চর্ো িহয 

কমর িোমতমক মুমির স্বপ্ন গদমখময়মছমলর্। মতমর্ই িোমতর মপতো। পোমকস্তোমর্ েোির্োিমলর ২৩ বছমরর প্রোয় অমধ নকটো িিয় 

মতমর্ গিল গখমটমছর্। ভোষো আমন্দোলর্ গথমক শুরু কমর প্রমতটি আমন্দোলর্-িংগ্রোমি মতমর্ গর্তৃত্ব মদময়মছর্।  

১৯৭১ িোমলর ৭ই িোর্ ন গিোহরোওয়োদী উদ্যোমর্ ঐমতহোমিক ভোষমণ িোমতর মপতো গ োষণো গদর্ ‘‘এবোমরর িংগ্রোি 

আিোমদর মুমির িংগ্রোি, এবোমরর িংগ্রোি স্বোধীর্তোর িংগ্রোি।’’  

বঙ্গবন্ধুর িোমক িোড়ো মদময় বোঙোমল িোমত ৯-িোমির রিক্ষয়ী যুমদ্ধর িোধ্যমি ১৯৭১ িোমলর ১৬ই মিমিম্বর মবিয় 

মছমর্ময় আমর্। 

আর িোমতর মপতোর িকল কোমির অনুমপ্ররণোর উৎি মছমলর্ বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব। বঙ্গবন্ধু তাঁর 

িীবর্ ও গ ৌবমর্র গবমেরভো  িিয় ব্যয় কমরমছর্ গদে ও ির্ মণর গিবোয়। মবমভন্ন িিময় মতমর্ কোরোমভো িহ র্োর্ো মবপ নময়র 

মুমখোমুমখ হময়মছর্। গি িিয়গুমলোমত কোন্ডোমরর িত হোল ধমরমছমলর্ গব ি মুমিব। মতমর্ একমদমক গ ির্ েি হোমত িংিোর ও 

িন্তোর্মদর িোিমলময়মছর্, গতিমর্ মর্মির র্োওয়ো-পোওয়োমক মবিিনর্ মদময় িোমতর মপতোর িংগ্রোমির িহম োদ্ধো মহমিমব 

যুম ময়মছর্ িোহি ও উদ্দীপর্ো।  

গেখ মুমিমবর বঙ্গবন্ধু হময় উঠোর মপছমর্ বঙ্গিোতোর অবদোর্ অিোিোন্য। তোই গপ্ররণোদোত্রী এই র্োরীর অবদোর্ ভমবষ্যৎ 

প্রিন্ম মহমিমব গতোিোমদর িোর্ো প্রময়োির্।  

বঙ্গবন্ধু গছোটমবলো গথমকই অতযন্ত হৃদয়বোর্ মছমলর্। আিোর দোদীর কোমছ শুমর্মছ, আব্বোর িন্য িোমি কময়কটি ছোতো 

মকর্মত হত। কোরণ মকছুই র্য়। গকোর্ গছমল  রীব, ছোতো মকর্মত পোমর র্ো, দূমরর পথ গরোদ-বৃমষ্টমত কষ্ট হমব গদমখ ছোতো মদময় 

মদমতর্। এির্মক পড়োর বইও িোমে িোমে মদময় আিমতর্। 

মেক্ষকবৃন্দ, 

আপর্োরো হমচ্ছর্ িোনুষ  ড়োর কোমর র। আপর্োমদর অক্লোন্ত পমরশ্রমি বোংলোমদমের প্রোথমিক মেক্ষোর গক্ষমত্র অগ্র মত 

িোমধত হময়মছ। আপর্োরো পড়োমলখোর পোেোপোমে ছোত্র-ছোত্রীমদরমক গখলোধুলো ও িোংস্কৃমতক কি নকোন্ড যুি করমবর্। মেশুমদরমক 

মুমিযুমদ্ধর গর্তর্ো ও িোমতর মপতোর আদমে ন উদু্বদ্ধ কমর সুর্ো মরক মহমিমব  মড় তুলমত আপর্োমদর ভূমিকো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন।  

সুমধবৃন্দ, 

 বোংলোমদে আওয়োিী লী  িরকোর িবিিয়ই গখলোধুলোমক অগ্রোমধকোর মদময়মছ। আিরো গ্রোি গথমক েহর প নন্ত মবমভন্ন 

ক্রীড়ো অবকোঠোমিো মর্ি নোণ কমরমছ। উপমিলো প নোয় প নন্ত গেমিয়োি মর্ি নোণ, অবকোঠোমিো উন্নয়র্িহ উন্নত প্রমেক্ষমণর সুম ো  

সৃমষ্ট কমর মদময়মছ।  

আিরো মেক্ষো ও ক্রীড়ো প্রমতষ্ঠোমর্ গখলোধুলোর িরঞ্জোি মদময়  োমচ্ছ। মেক্ষো প্রমতষ্ঠোমর্ ও িোতীয় প নোময় মবমভন্ন ক্রীড়ো 

প্রমতম োম তোর আময়োির্ করো হমচ্ছ। আিরো গখলোধুলোর প্রিোমর আমথ নক অনুদোর্ বৃমদ্ধ কমরমছ।  

এখর্ আিোমদর ক্রীড়োমবদরো িোতীয় এবং আন্তিনোমতক অঙ্গমর্ কৃমতমত্বর স্বোক্ষর রোখমছ। আিোমদর গিময়রো এএফমি 

অনুর্ধ্ন-১৪ ফুটবমল আঞ্চমলক র্যোমম্পয়র্ হওয়োর গ ৌরব অিনর্ কমরমছ। ভোরমত অনুমষ্ঠত র্োরী ফুটবল র্যোমম্পয়র্মেপ 

প্রমতম োম তোয় আিরো রোর্োর-আপ হময়মছ।  

 ত মবেকোপ মক্রমকমট বোংলোমদে গকোয়োট নোর ফোইর্োমল গখলোর গ োগ্যতো অিনর্ কমর। একমদমর্র আন্তিনোমতক 

মক্রমকমট আিরো পোমকস্তোর্, ভোরত, দমক্ষণ আমিকোর মবরুমদ্ধ মিমরি িয় কমরমছ। প্রমতবন্ধী গছমলমিময়রো মবমভন্ন আন্তিনোমতক 

প্রমতম োম তোয় অংেগ্রহণ কমর গদমের িন্য িম্মোর্ বময় আর্মছর্।  

গছোট্ট গিোর্োিমণরো,  

গখলোয় হোর-মিত মর্ময় ির্ খোরোপ করোর মকছু গর্ই। িবমর্ময় বড় হল গখলোয় অংেগ্রহণ করো। আিমকর গখলোর 

র্যোমম্পয়র্ দল দু’টিমক আমি অমভর্ন্দর্ িোর্োই। একই িোমথ রোর্োি ন আপ দল দু’টিমকও িোর্োই অমভর্ন্দর্। আমি আেো কমর, 

এখোর্ গথমকই একমদর্ এির্ গখমলোয়োড় গবমরময় আিমব- োরো আন্তিনোমতক অঙ্গমর্ গদমের মুখ উজ্জ্বল করমব।  



 

িোমতর মপতো গছোটমদরমক খুব ভোলবোিমতর্। মতমর্ গতোিোমদর একটি গদে মদময় গ মছর্। গতোিরোই এ গদেটোমক 

র্োলোমব। গতোিরো বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গিোতোর িীবর্ আদে ন অনুিরণ কমর মর্মিমদর আত্মপ্রতযয়ী কমর  মড় তুলমব। স্ব স্ব ধমি নর 

অনুেোির্ অনুেীলমর্র িোধ্যমি তর্মতক ও র্োমরমত্রক গুণোবলী অিনর্ করমত হমব।  

িকমলর প্রমত ভোমলোবোিো, শ্রদ্ধো, িহিমি নতো ও িহম োম তোর িোর্মিকতো গতোিরো  মড় তুলমব। পোমরবোমরক, িোিোমিক 

ও মবদ্যোলময়র কি নকোন্ড িমক্রয় অংেগ্রহমণর িোধ্যমি মর্মিমদর ও অপমরর অমধকোর, কতনব্য ও দোময়ত্ব িম্পমকন িমর্তর্ হমব। 

িোতীয় ইমতহোি, ঐমতহয, িোমহতয ও িংস্কৃমতর প্রমত শ্রদ্ধোমবোধ  মড় তুলমত হমব।  

গতোিোমদর িমর্ রোখমত হমব আিরো মবিয়ী িোমত। আিরো মুমিযুদ্ধ কমর মবিয় অিনর্ কমরমছ। বোঙোমল কোরও কোমছ 

িোথো র্ত কমর র্ো, করমব র্ো। তোহমলই গতোিরো বঙ্গবন্ধুর গিোর্োর বোংলো  মড় তুলমত িক্ষি হমব। 

আসুর্, আিরো িবোই মিমল আ োিী প্রিমন্মর িন্য একটি সুন্দর েোমন্তিয় বোংলোমদে  মড় তুমল। িবোইমক আবোরও 

ধন্যবোদ িোমর্ময় গেষ করমছ। 
গখোদো হোমফি 

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু 

বোংলোমদে মর্রিীবী গহোক। 

... 


