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মবিমিল্লোমহর রোহিোমর্র রোমহি 

 

িহকিীবৃন্দ, 

িম্মোমর্ত মেক্ষকিন্ডলী, 

অমিিোবক ও মবদ্যোলয় পমরচোলর্ো কমিটির িদস্যবৃন্দ, 

আিোর গছোট্ট গিোর্োিমণ, 

উপমিত সুধী। 

 আিিোলোমু আলোইকুি। 

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

প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’-২০১৫-এর পুরস্কোর মবতরণী অনুষ্ঠোমর্ উপমিত হমত গপমর আমি অতযন্ত আর্মন্দত।  

িোষো আমন্দোলমর্র িোি গফব্রুয়োমরমত আমি িোষো েহীদমদর স্মৃমতর প্রমত  িীর শ্রদ্ধো িোর্োমি। িশ্রদ্ধমচমে স্মরণ করমছ 

িব নকোমলর িব নমশ্রষ্ঠ বোঙোমল, িোমতর মপতো বঙ্গবন্ধু গেখ মুমিবুর রহিোর্ ও বঙ্গিোতো গেখ ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিবমক। স্মরণ 

করমছ িোতীয় চোর-গর্তো, িহোর্ মুমিযুমদ্ধর ৩০ লোখ েহীদ, দু’লোখ িম্ভ্রিহোরো িো-গবোর্ এবং আিোমদর  ণতোমন্ত্রক আমন্দোলমর্র 

িকল েহীদমক। 

মপ্রয় সুধী, 

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

প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট’ ২০১৫-এর চূড়োন্ত গখলো মকছুক্ষণ আম  গেষ হল।  

ইউমর্য়র্ পর্ নোয় গথমক িোতীয় পর্ নোয় পর্ নন্ত িম্প্রিোমরত ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট-

২০১৫’-এ ৬৩ হোিোর ৫০৯টি টিি এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল 

টুর্ নোমিন্ট-২০১৫’ এ ৬৩ হোিোর ৪৩১টি টিি অংে মর্ময়মছ। গকোর্ টুর্ নোমিমন্ট এত মবপুল িংখ্যক দমলর অংেগ্রহমণর র্মির আর 

গর্ই। িোরোমদমে এই ক্রীড়ো িো রণ আিোমদর মেশুমদর নর্পুন্য প্রদে নমর্র িোধ্যমি আত্মমবশ্বোিী হমত িোহোয্য কমরমছ।  

সুমধিন্ডলী, 

িোমতর মপতোর স্বপ্ন মছল গিোর্োর বোংলো প্রমতষ্ঠো করো। এ লক্ষয বোস্তবোয়মর্ স্বোধীর্তো লোমির দু’বৎিমরর িমধ্যই ১৯৭৩ 

িোমল মতমর্ প্রোথমিক মবদ্যোলয়লোমলোমক িোতীয়করমণর মিদ্ধোন্ত গর্র্ এবং ৩৬ হোিোর ৭৪০টি স্কুল িোতীয়করণ কমরর্। 

বঙ্গবন্ধু প্রোথমিক মেক্ষোমক িোতীয়করমণর ৪০ বছর পর আিোমদর িরকোর ২০১৩ িোমল গদমের ২৬ হোিোর ১৯৩টি 

গবিরকোমর প্রোথমিক মবদ্যোলয় িোতীয়করণ কমর। গিমদর্ আমি প্রোথমিক মবদ্যোলময়র ১ লোখ ৩ হোিোর ৮৪৫ ির্ মেক্ষমকর 

চোকমর িরকোমরকরমণর গ োষণো মদময়মছলোি। আিরো গ োমষত পমদর গচময় ৫ হোিোর বোমড়ময় ১ লোখ ৮ হোিোর ২০০ মেক্ষমকর 

চোকমর িরকোমরকরণ কমরমছ। খোদ্য, বস্ত্র, মেক্ষো, মচমকৎিো, বোিিোমর্র ব্যবিোিহ িোতীয় উন্নয়মর্র িকল গক্ষমেই আিরো 

আমূল পমরবতনর্ কমরমছ। 

আিরো মেক্ষোথীমদর মেক্ষোর উন্নয়র্মক িমব নোচ্চ লোরুত্ব মদময়মছ। এ বছমরর পয়লো িোনুয়োমর মেক্ষোথীমদর িোমে প্রোয় ৩৩ 

গকোটি ৩৭ লোখ ৬২ হোিোর ৭৭২টি র্তুর্ বই মবর্োমূমে মবতরণ কমরমছ।  

  ত মিমিম্বর পর্ নন্ত প্রোথমিক স্তমর ছোেছোেীর িংখ্যো মছল ২ গকোটি ১৯ লক্ষ ৩২ হোিোর ৬৩৮ ির্। ২০১৫ িোমল 

প্রোথমিক মেক্ষো িিোপর্ীমত অংে গর্য় ২৮ লক্ষ ৩৯ হোিোর ২৩৮ ির্। পোমের হোর মছল ৯৮.৫২%। মবপুল ির্ম োষ্ঠী অমেক্ষোর 



 

অন্ধকোর গথমক আমলোর পমথ গবমরময় এমিমছ। এম ময় র্োমি বোংলোমদে। মেক্ষোঙ্গমর্ এখর্ গছমলমদর গচময় গিময়মদর িংখ্যো 

বোড়মছ। মেক্ষোয় মলঙ্গ িিতো আর্োর স্বীকৃমত মহমিমব আিরো ২০১৪ িোমল ইউমর্মস্কো প্রদে ‘মপস্ মি’ পুরস্কোর অিনর্ কমরমছ।  

মপ্রয় মেক্ষক-মেমক্ষকোবৃন্দ, 

 আিরো আিমকর মেশুমদর গচোমখ স্বপ্ন এঁমক মদমত চোই। গি স্বমপ্নর মিঁমড় গবময় তোরো গর্র্ গপ ৌঁমছ গর্মত পোমর র্োর র্োর 

ঈমিত ঠিকোর্োয়। তোই পু ৌঁমথ ত মেক্ষোর বোইমরও আিরো তোমদর িঠিক েোরীমরক, িোর্মিক বৃমদ্ধর প্রমত র্ির মদময়মছ। প্রোথমিক 

মবদ্যোলয়মূমহ প্রবতনর্ করো হময়মছ ‘স্টুমিন্ট কোউমিল’, র্োর িোধ্যমি মেশুমদর িমধ্য  মড় উঠমব  ণতোমন্ত্রক মূেমবোধ, র্ো মরক 

িমচতর্তো; তোরো হমব িহিমি ন ও িহর্েীল। একইিোমথ তোমদর িমধ্য গর্তৃমত্বর মবকোে  টমব। 

মপ্রয় সুধী,  

আি আিোমদর গছমলমিময়রো িোতীয় ও আন্তিনোমতক প্রমতটি ইমিমন্ট িোফমের স্বোক্ষর রোখমছ। িোম্প্রমতক এিএ 

গ িস্-এ আিোমদর গিময়রো গিোর্ো মিমতমছ। ফুটবল মক্রমকটিহ প্রমতটি গখলোয় িোফে অিনর্ কমর বোংলোমদেমক আিরো 

মবমশ্বর বুমক ির্ নোদোর আিমর্ অমধমষ্ঠত কমরমছ। 

আমি আেো কমর এ টুর্ নোমিন্টিমূমহর িোধ্যমি ছোে-ছোেীমদর িমধ্য  মড় উঠমব গর্তৃমত্বর লোণোবলী। বঙ্গিোতো গ োল্ডকোপ 

প্রচলমর্র িোধ্যমি ছোেীমদরও মর্ময় আিো হময়মছ প্রমতমর্োম তোর অঙ্গমর্, র্োমত তোরো গকোর্ গক্ষমেই মপমছময় র্ো থোমক। এ দু’টি 

টুর্ নোমিমন্টর িোধ্যমি ছোে-ছোেীরো িোমতর মপতোর িংগ্রোি ও বঙ্গিোতোর তযোম র ইমতহোি িোর্মত আগ্রহী হমব। তোরো আত্মমবশ্বোি 

ও প্রোণেমিমত পমরপূণ ন হময় গবমড় উঠমব। 

গছোট্ট গিোর্োিমণরো,  

 একমদর্ গতোিরো এ গদমেটোমক চোলোমব। গতোিরোই িোমতর মপতোর স্বপ্ন অন্তমর ধোরণ করমব। আি গতোিরো গর্িব দল 

িোমঠ রময়ছ তোরো অমর্কলোমলো ধোপ গপমরময় এই িোতীয় পর্ নোময় গখলোর িমন্য উেীণ ন হময়ছ। এ এক মবরোট পোওয়ো। ইউমর্য়র্ 

গথমক শুরু কমর িোতীয় পর্ নোয় পর্ নন্ত এ দু’গটো টুর্ নোমিন্ট চোমলময় আর্ো একটো মবেোল কোি। এ িন্য িকল গখমলোয়োড়, িংমিষ্ট 

স্কুল, কি নকতনো-কি নচোমর, এিএিমি’র িদস্যবৃন্দ, িোর্ীয় ক্রীড়ো অনুরো ী ও প্রেোির্মক আমি আন্তমরক ধন্যবোদ িোর্োই। 

গখলোয় হোর-মিত মর্ময় ির্ খোরোপ করোর মকছু গর্ই। িবমচময় বড় হল গখলোয় অংেগ্রহণ করো। আর অংেগ্রহমণর 

িোধ্যমি গখলো গথমক অন্তমর্ নমহত মেক্ষো গ্রহণ করো র্োয়। এই মেক্ষো র্মদ গতোিরো গ্রহণ করমত িমচষ্ট হও তমবই এ টুর্ নোমিমন্টর 

িোথ নকতো।  

আিমকর       চযোমিয়র্ দু’টি দল, কক্সবোিোর গিলোর গপকুয়োর রোিখোলী িরকোমর প্রোথমিক মবদ্যোলয় ও 

িয়ির্মিংহ গিলোর গধোবোউড়োর কলমিন্দুর প্রোথমিক মবদ্যোলয় -গক আমি অমির্ন্দর্ িোর্োই। একই িোমথ দুই রোর্োি ন আপ দল 

– মদর্োিপুর গিলোর বীর মের িমরচো িরকোমর প্রথমিক মবদ্যোলয় ও রোিেোহী গিলোর বো িোরোর খর্দ্নমক ড় িরকোমর প্রোথমিক 

মবদ্যোলয় -গকও িোর্োই অমির্ন্দর্। আিোর আেো, হয়মতো এখোর্ গথমকই একমদর্ এির্ গখমলোয়োড় গবমরময় আিমব - র্োরো 

আন্তিনোমতক অঙ্গমর্ গদমের মুখ উজ্জ্বল করমব। 

এ দু’টি টুর্ নোমিমন্টর িফলতোর গর্ র্োেো শুরু হময়মছ তো গর্র্ আিরো অব্যোহত রোমখ - এ কোির্ো কমর িবোইমক আবোরও 

ধন্যবোদ িোমর্ময় আিোর বিব্য এখোমর্ই গেষ করমছ। 

গখোদো হোমফি। 

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু 

বোংলোমদে মচরিীবী গহোক। 

... 


