
আইসিসি সিকেট সিশ্বোপ ২০১১ এর  উকবাধন অনুষ্ঠাকন  

অংশগ্রহণোরী িফল স্বেচ্ছাকিিেবৃকের মাকে, িনদ সিতরণ অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

স্বশখ হাসিনা  

 

শহীদ স্বিাহরাওয়াদী ইনকিার স্বেসিয়াম, সমরপুর, ঢাো, শুিিার,০৫ ফাল্গুন, ১৭ স্বফব্রুয়াসর ২০১২  

 

সিিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

িম্মাসনত িভাপসত,  

িহেমীবৃে,   

উপসিত সুসধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

আইসিসি সিকেট সিশ্বোপ ২০১১ আকয়াজকন িফলতার েীকৃসত সূচে অনুষ্ঠাকন উপসিত িেলকে আসম আন্তসরে 

শুকভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

মহান ভাষা আকোলকনর এই মাকি আসম শ্রদ্ধার িাকস মরণরণ েরসর রসফে, শসফে, জব্বার, িরেত, িালামিহ িেল 

ভাষা শহীদকে। আসম গভীর শ্রদ্ধার িাকস মরণরণ েরসর িি বোকলর িি বকশ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু স্বশখ মুসজবুর রহমানকে 

যাঁর অসিিংিাসদত স্বনতৃকে আমরা ভাষার অসধোর স্বপকয়সর। োধীনতা স্বপকয়সর।  

 সিকেট সিকশ্বর অন্যতম জনসপ্রয় স্বখলা। িাংলাকদকশও সিকেট স্বখলা  জনসপ্রয়। সিকেট সিশ্বোপ উপলকে িারা স্বদশ 

স্বমকতসরকলা উৎিকির আনকে। আমরা আইসিসি সিকেট সিশ্বোপ ২০১১ এর উকবাধনী অনুষ্ঠাকনর িফল আকয়াজে। শুধু উকবাধনী 

অনুষ্ঠানই নয়, আমরা অতযন্ত িফলতার িাকস আটটি ম্যাচ এিং চারটি অনুশীলন ম্যাকচর আকয়াজন েকরসর। এ িফলতা সিকশ্বর 

প্রশংিা কুসিকয়কর। এটি আমাকদর এেটি িি অজবন।  

স্বদকশর ১৫টি েনামধন্য স্কুল ও েকলকজর ১৮০০ রাত্র-রাত্রী প্রায় এে মাি অক্লান্ত অনুশীলন েকর উকবাধনী অনুষ্ঠাকন 

িণ বাঢয সফসজোল সিিকে উপিাপন েকরকর। স্বেচ্ছাকিিেিহ অন্যান্য েমী সনরলি শ্রম সদকয় এ অনুষ্ঠান িফল েকরকর। সিশ্বমাকনর 

এ িফল আকয়াজকনর জন্য আইসিসি, সিসিসি ও আইসিসি সিকেট সিশ্বোকপর িানীয় আকয়াজে েসমটিিহ িংসিষ্ট িেলকে 

অসভনেন জানাই।  

সুসধমন্ডলী,  

আইসিসি সিকেট সিশ্বোকপর পরপরই ২০১১ িাকলর স্বম মাকি নয়টি স্বদকশর অংশগ্রহকণ িাংলাকদকশ িফলভাকি অনুসষ্ঠত 

হকয়কর িঙ্গিন্ধু ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইকটশনাল ইয়ুস স্বটসিল স্বটসনি চযাসিয়নশীপ। ৩য় এসশয়ান জুরখাকন ও কুসি পাকলায়ানী 

চযাসিয়নশীপ, আইসিসি ওকমন্স ওয়ার্ল্ব োপ স্বোয়াসলফাইং টুন বাকমন্ট, িাংলাকদশ ইন্টারন্যাশনাল ব্যািসমন্টন সিসরজ, সুলতানা 

োমাল ৪স ব স্বিন্ট্রাল িাউস এসশয়ান আটি বসেে সজমন্যাসেে চযাসিয়নশীপও আমরা  িফলভাকি আকয়াজন েকরসর।  

২০১০ িাকল ১১তম িাউস এসশয়ান স্বগমকির িফল আকয়াজেও িাংলাকদশ। ১১তম িাউস এসশয়ান স্বগমকি িাংলাকদশ 

ফুটিল ও সিকেট িহ স্বরেি ব িংখ্যে ১৯টি েণ ব পদে িহ স্বমাট ৯৭টি পদে অজবন েকর।  



২০১৪ িাকল আমাকদর স্বদকশ আইসিসি ওয়ার্ল্ব টি টুকয়সন্ট অনুসষ্ঠত হকি। আসম আশা েসর, এ অনুষ্ঠানটিও আমরা অতযন্ত 

িফলতার িাকস আকয়াজন েরকত পারকিা।  

শুধু আকয়াজনই নয়, প্রসতকযাাসগতাকতও আমরা এসগকয় যাাসচ্ছ। িাংলাকদশ সিকেট দল একে একে িিে'টি স্বটে স্বখলুকি 

স্বদশকে ওয়ান স্বি স্বত পরাসজত েকরকর। িাংলাকদশ ২০০৯ িাকল সিকদকশর মাটিকত ওকয়ে ইসন্ডজকে স্বটে ও ওসিআই সিসরজ 

পরাসজত েকরকর। ২০১০ িাকল স্বদকশর মাটিকত সনউসজল্যান্ডকে ওসিআই সিসরকজ পরাসজত েকর সনকজকদর িামকযবর প্রমাণ 

সদকয়কর। সনউসজল্যাকন্ডর সিরুকদ্ধ এই অিাধারণ সিজকয়র জন্য িাংলাকদশ জাতীয় সিকেট দকলর প্রকতযে িদস্যকে আমরা পুরস্কৃত 

েকরসর। ২০১০ িাকল চীকনর গুয়াংজুকত অনুসষ্ঠত ১৬তম এসশয়ান স্বগমকি িাংলাকদশ পুরুষ সিকেকট েণ ব ও মসহলা সিকেকট স্বরৌপ্য 

জয় েকরকর।  

সুসধবৃে,  

আওয়ামী লীগ িরোর িিিময়ই িীিার উন্নয়কন োজ েকরকর। আমাকদর িরোর িীিা িান্ধি িরোর। আমরা 

অিোঠাকমা সনম বাণ িহ িি ধরকনর িহায়তা প্রদান েকরসর।  

আমাকদর গত স্বময়াকদ িাংলাকদশ সিকেট সিকশ্ব পসরসচসত লাভ েকর। ১৯৯৭ িাকল মালকয়সশয়াকত আইসিসি ট্রসফকত 

স্বেসনয়াকে পরাসজত েকর আইসিসি টুন বাকমকন্ট চযাসিয়নশীপ অজবন েকর িাংলাকদশ প্রসমিাকরর মকতা আইসিসি সিশ্বোপ স্বখলার 

স্বযাাগ্যতা অজবন েকর। ১৯৯৮ িাকল সমসন সিশ্বোকপর িফল আকয়াজকনর মাধ্যকম আমরা আমাকদর িাংগঠসনে স্বযাাগ্যতার পসরচয় 

স্বদই। ১৯৯৯ এর সিশ্বোকপ পাসেিানকে পরাসজত েকর িাংলাকদশ সিকেট সিশ্বকে হতিাে েকর স্বদয়। আওয়ামী লীগ আমকলই 

আইসিসি িাংলাকদশকে ওয়ান স্বি মযা বাদা ও সিকশ্বর ১০ম স্বটে স্বখলুকি স্বদশ সহকিকি েীকৃসত স্বদয়।  

এরািা ১৯৯৯ িাকল স্বনপাকলর রাজধানী োঠমান্ডুকত অনুসষ্ঠত ৮ম িাফ স্বগমকি প্রসমিাকরর মকতা িাংলাকদশ ফুটিকল েণ ব 

জয় েকর।  

িম্প্রসত অন্যান্য স্বখলাধুলার পাশাপাসশ গলফও মূলধারায় প্রকিশ েরকর। ১১তম িাউস এসশয়ান স্বগমকিও গলকফর দুটি 

ইকভকন্টই আমাকদর গলফাররা েণ ব জয় েকর। আসম সিশ্বাি েসর, আমাকদর গলফাররা সিশ্ব পসরমন্ডকল আমাকদর জন্য আকরা সুনাম 

িকয় আনকি।  

স্বরকলকদর পাশাপাসশ স্বদকশর স্বমকয়রাও সিকেকট উত্তকরাত্তর উন্নসত েরকর। িম্প্রসত িাংলাকদশ মসহলা সিকেট দল ওয়ান 

স্বি েযাটাি অজবন েকরকর।  

সুসধমন্ডলী,  

িীিা িাংস্কৃসতে সিোশকে েরাসিত েকর। অপরাধ প্রিণতা েমায়। মাদোিসিিহ অন্যান্য স্বনসতিাচে প্রভাি স্বসকে 

যুিিমাজকে দূকর রাকখ। তাই আসম িেলকে আহিান জানাি আসুন স্বরকল স্বমকয়কদর হাকত স্বখলাধুলার িরঞ্জাম তুকল স্বদই। আমরা 

এমন এেটি আগামী প্রজন্ম ততরী েরকত চাই যাা হকি জ্ঞান-সিজ্ঞান, স্বখলা-ধুলায় স্বিরা। জাসতর সপতা িলকতন স্বিানার িাংলা গিকত 

হকল স্বিানার মানুষ চাই। আমাকদর আগামী প্রজন্ম হকি স্বিই স্বিানার মানুষ।  

সিকশ্বর সিসভন্ন স্বদকশ অনুসষ্ঠত প্রসতকযাাসগতায় িাংলাকদশী স্বখকলায়ািকদর শাসন্তপূণ ব অংশগ্রহণ এিং স্বদকশ আন্তজবাসতে 

প্রসতকযাাসগতা আকয়াজকন িফলতা অজবকনর ফকল িাংলাকদশ আজ সিশ্ব মানসচকত্র এেটি সনরাপদ িান। আসুন, এই পসরসচসতকে 

তুকল ধকর স্বদশকে আকরা উন্নসতর সদকে এসগকয় সনকয় যাাই।  

আমরা স্বখলাধুলার উন্নয়কন স্বদকশ এেটি নতুন সদগকন্তর সূচনা েরকত চাই। আমার দৃঢ় সিশ্বাি, িেকলর িসম্মসলত প্রকচষ্টায় 

স্বখলাধুলার স্বেকত্র িঙ্গিন্ধুর েকের িাংলাকদশকে এেটি মযা বাদার আিকন অসধসষ্ঠত েরকত পারকিা।  

িেলকে আিারও ধন্যিাদ জাসনকয় আমার িিব্য স্বশষ েরসর।  

স্বখাদা হাকফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাকদশ সচরজীিী স্বহাে।  

... 


