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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম

সহকম ,
স ািনত িশ কম লী,
অিভভাবক ও িব ালয় পিরচালনা কিম র সদ
ছা সানামিণরা,
উপি ত ধী।

,

আসসালা আলাই ম।
‘ব ব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম ’-২০১৭ এবং ‘ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব
গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম ’-২০১৭-এর র ার িবতরণ অ ােন উপি ত সকলেক আিম আ িরক েভ া
জানাি ।
গভীর ার সে
রণ করিছ, সবকােলর সবে বাঙািল, জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমানেক য র
বিল ন ে আমরা পেয়িছ এক
াধীন সাবেভৗম বাংলােদশ। গভীর
ার সে
রণ করিছ, ব মাতা বগম
ফিজলা ন নছা িজবেক। রণ করিছ জাতীয় চার- নতােক। া জানাি মহান ি ে র ৩০ লাখ শিহদ ও ’লাখ
স মহারা মা- বানেক। াহত ি েযা া এবং শিহদ পিরবােরর সদ েদর িত সমেবদনা জানাি ।
িধম লী,
িশ েদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশ খলা লা অপিরহায। লখাপড়ার পাশাপািশ খলা লা কামলমিত
িশ াথ েদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশর পাশাপািশ
লােবাধ, অ বসায়, দািয় ান, কত পরায়ণতা ও সহনশীলতার
িশ া দয়। মাদকাসি সহ অ া নিতবাচক ভাব থেক ত ণ সমাজেক
রােখ। ফেল িশ -িকেশারেদর মে
ন ে র িবকাশ ঘেট।
জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান এবং ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজেবর িত া িনেবদেন
২০১০ সােল ‘ব ব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম ’ এবং ২০১১ সাল হেত মেয়েদর জ
িতবছর
‘ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম ’ ল পযায় হেত জাতীয় পযােয়
আেয়ািজত হে ।
২০১৭ সােল ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােমে ১০ লাখ ৯৯
হাজার ৬১১ জন মেয় িশ াথ এবং ব ব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােমে ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৬৯৬ জন
ছেল িশ াথ অংশ হণ কেরেছ। এত িব ল সং ক িশ াথ েদর অংশ হেণ জাতীয় টবল নােম িবে িবরল।
অ -১৪ বয়স িভি ক মেয়েদর দি ণ এিশয়া টবল নােমে বাংলােদেশর মেয়রা চ াি য়ন হেয়েছ। ভারেত
অ ি ত নারী টবল চ াি য়নিশপ িতেযািগতায় আমরা রানার-আপ হেয়িছ। এই দেলর খেলায়াড়েদর অিধকাংশ উেঠ
এেসেছ ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােমে র মা েম।

আজেকর খলার চ াি য়ন দল ’ েক আিম অিভন ন জানাই। একই সে রানাস আপ দল ’ েকও জানাই
অিভন ন। আিম আশা কির, এখান থেকই একিদন এমন খেলায়াড় বিরেয় আসেব-যারা আ জািতক অ েন দেশর খ
উ ল করেব।
িধম লী,
জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান খলা লা ব পছ করেতন। িতিন টবল খলেত ভােলাবাসেতন।
ােমর িবিভ খলা লার আেয়াজেন িতিন অংশ িনেতন।
জািতর িপতা পািক ািন শাসনামেলর ২৩ বছেরর ায় অেধকটা সময় ায় ১৩ বছর জল খেটেছন। পািক ািন
শাসক গাি র িনযাতন এবং ব না সহ কের জািতেক ি র
দিখেয়েছন। আমােদর িদেয় গেছন াধীন সাবেভৗম
বাংলােদশ।
আর জািতর িপতার সকল কােজর অ ে রণার উৎস িছেলন ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব। ব ব ত র
জীবেনর বিশরভাগ সময় য় কেরেছন দশ ও জনগেণর সবায়। ব ব র কারােভােগর সময় েলােত কা ািরর মত হাল
ধেরিছেলন বগম িজব।
ব ব াথিমক িশ ােক েগাপেযাগী করার লে
দরত-ই- দা িশ া কিমশন গঠন কেরন। িতিন ৩৬ হাজার
১৬৫ াথিমক িব ালয়েক জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন িশ েকর পদ সরকািরকরণ কেরন।
িক আমােদর ভা ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ ব ব ক সপিরবাের হত া করা হয়। িশ া েন নেম আেস চরম
নরাজ ।
িধম লী,
দীঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সােল আমরা সরকার পিরচালনার দািয় নওয়ার পর িশ ার উ য়েন কাযকর পদে প
হণ কির। এরফেল মা ’বছের সা রতার হার ৪৫ শতাংশ থেক ি পেয় দ ড়ায় ৬৫.৫ শতাংশ। এ অজেনর ী িত
িহসােব বাংলােদশ ‘ইউেনে া সা রতা র ার ১৯৯৮’ লাভ কের। িবএনিপ-জামাত জাট মতায় আসার পর সা রতার
হার ৪৪ শতাংেশ নেম আেস।
২০০৯ সােল আমরা জনগেণর িব ল াে ট িনেয় সরকার গঠন কির। িশ াখােতর উ য়েন াপক কম িচ হেণর
ফেল বতমােন সা রতার হার ৭২.৩ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। িশ ায় িল সমতা আনার ী িত প আমরা ইউেনে া
‘শাি
’ র াের িষত হেয়িছ।
আমরা ২০১০ সাল থেক মা িমক পয ছা -ছা ীেদর মে িবনা ে পা
ক িবতরণ
কির। ২০১৮ সােলর
পয়লা জা য়াির াথিমক থেক মা িমক পয িশ াথ েদর মে িবনা ে ৩৫ কা ৪২ লাখ ৯০ হাজার ৯২১ রিঙন
পা
ক িবতরণ করা হেয়েছ।
িত িব ালেয় খলা লার সর াম সরবরাহ করা হে । িত উপেজলায় িডয়াম িনমাণ করা হে ।
৮,৯২৫ িব ালেয় াপটপ ও মাি িমিডয়া েজ র সরবরাহ করা হেয়েছ। াথিমক িশ ার জ উপ ি
কে র আওতায় বতমােন মাট ১ কা ৩০ লাখ িশ েক উপ ি দান করা হে । ২০ লাখ মােক মাবাইল ফান িকেন
দওয়া হেয়েছ।
দাির পীিড়ত মাট ৯৩ উপেজলার ৩০ লাখ ৫ হাজার ৪০৯ জন িশ াথ েক ল িফিডং কে র আওতায় আনা
হেয়েছ। দেশর ৭ িবভােগর ৫৮ জলার ২০৮ উপেজলার ৬৬৭ সরকাির াথিমক িব ালেয় িমড- ড িমল চা করা
হে ।
িধম লী,
িনর রতা র করার মা েম আমরা জািত, ধম, বণ িনিবেশেষ অথৈনিতক ও সামািজক বষ হীন সমাজ িত ায়
ব পিরকর। দশে েম উ ু দ মানবস দ গেড় লার মা েম আমরা অসা দািয়ক বাংলােদশ গেড় লেত চাই।
আিম আশা কির, এই াথিমক িব ালয় টবল নােমে র মা েম ত ণ জ দশ ও দেশর মা েষর জ
ব ব ও ব মাতার ভােলাবাসা ও আ ত াগ স েক জানেত পারেব। ব ব ও ব মাতার আদশ সবার মে ছিড়েয়
পড়েব। ত েদর জীবনাদেশ উ ীিবত হেয় কামলমিত িশ রা িনেজেদর আ ত য়ী কের গেড় লেব।

েদ িতেযাগীরা,
তামরা দশ ও জািতর ভিব ৎ। তামরাই একিদন এ দেশর ন
িদেব। তামরাই একিদন জািতর িপতার
‘ সানার বাংলােদশ’ গেড় েল, বাংলােদশেক িব দরবাের মযাদার আসেন অিধি ত করেব।
মেন রাখেব আমরা িবজয়ী জািত। আমরা
কের এেদশ াধীন কেরিছ। আমরা মাথা নায়াব না। আজ বাংলােদশ
উ য়নশীল দেশর মযাদা পেয়েছ। ব ব েচ থাকেল হয়ত অেনক আেগই আমরা উ য়নশীল দশ হেত পারতাম।
আমরা ২০২১ সােল আমােদর মহান াধীনতার বণজয় ী এবং ২০২০ সােল জািতর িপতা ব ব শখ িজ র
রহমােনর জ শতবািষক পালন করব।
আমরা ২০২১ সােলর মে বাংলােদশেক ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মে উ ত-স
দশ িহেসেব
গেড় লব ইনশাআ াহ।
আিম অংশগহ হণকারী সকল েদ খেলায়াড়েদর উ ল ভিব ৎ কামনা করিছ।
সকলেক আবারও ধ বাদ।
খাদা হােফজ।
জয় বাংলা, জয় ব ব
বাংলােদশ িচরজীবী হাক।
...

