
‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'-২০১২  

এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুমেসো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয়  

ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'-২০১২ পুরস্কোর মবতরণী অনুষ্ঠোর্  

ভোষণ  

িোর্র্ীয় প্রধোর্িন্ত্রী  

গেখ হোমসর্ো  

বঙ্গবন্ধু িোতীয় গেমিয়োি, ঢোকো, রমববোর, ২৩ গপৌষ ১৪১৯, ০৬ িোনুয়োমর ২০১৩  

 

মবসমিল্লোমহর রোহিোমর্র রোমহি  

সহকিীবৃন্দ,  

সম্মোমর্ত মেক্ষকিন্ডলী,  

অমভভোবক ও মবদ্যোলয় পমরচোলর্ো কমিটির সদস্যবৃন্দ,  

আিোর গ োট্ট গসোর্োিমর্,  

উপমিত সুধী।  

                        আসসোলোমু আলোইকুি।  

‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট' এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুমেসো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক 

মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'-২০১২-এর পুরস্কোর মবতরণী অনুষ্ঠোমর্ উপমিত হমত গপমর আমি অতযন্ত আর্মন্দত।  

আি আিোমদর সরকোমরর চোর ব র পূণ ন হল। মব ত চোর ব র আিরো ির্ মণর িন্য মর্মবমদতভোমব কোি কমর আসম । 

সরকোমরর গিয়োমদর বোকী এক ব রও একইভোমব উেয়মর্র ধোরো অব্যোহত গরমখ যোব।  

ব মরর প্রথমিই নূতর্ বই গদেব্যোপী সকল মেক্ষোথীমক গপৌৌঁম  মদমি। প্রমত ব র নূতর্ বইময়র চোমহদো বোড়ম । অথ নোৎ 

মেক্ষোথীর সংখ্যো বোড়ম ।  ত ব র আিরো মবর্োমূমে ২৩ গকোটি বই মবতরণ কমরম । এব র ২৭ গকোটি বই মবতরণ করলোি। এমত 

অমভভোবকমদর ব মরর প্রথমিই আম র িত বই বোবদ বোড়মত খরমচর চোপ আর থোকল র্ো।  

‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট' এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুমেসো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক 

মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট' ২০১২-এর চূড়োন্ত গখলো মকছুক্ষণ আম  গেষ হল। আমি অতযন্ত আর্মন্দত গয পরপর মতর্ বৎসর 

সফলভোমব বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ অনুমষ্ঠত হময়ম । একইভোমব বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুমেসো মুমিব গ োল্ডকোপ পোমড় মদময়ম  দুই 

বৎসর। এ দুই টুর্ নোমিন্ট গদেজুমড় অভূতপূব ন সোড়ো িোম ময়ম ।  

ইউমর্য়র্ পয নোয় গথমক িোতীয় পয নোয় পয নন্ত সম্প্রসোমরত আর গকোর্ টুর্ নোমিন্ট আম  কখমর্ো হয়মর্। শুধু তোই র্য়, টুর্ নোমিমন্ট 

অংেগ্রহণকোরী স্কুমলর সংখ্যোও র্ির কোড়োর িত।  ত দুই বৎসর যোবতই এই দুই টুর্ নোমিমন্ট অংেগ্রহণকোরী স্কুমলর সংখ্যো ম ল 

এক লক্ষ মবে হোিোর চোরেত ম য়োত্তর। গকোর্ টুর্ নোমিমন্ট এত মবপুল সংখ্যক দমলর অংেগ্রহমণর র্মির আর গর্ই।  

মপ্রয় সুধী,  

আিোমদর সরকোর ক্ষিতোয় আসোর পর প্রোথমিক মেক্ষোর উেয়মর্ মবমেষ র্ির মদময়ম । সোরোমদমে অমভে প্রশ্নপমের 

িোধ্যমি প্রোথমিক মেক্ষো সিোপর্ী পরীক্ষো ব্যবিো প্রচলর্, ভমতনর হোর ৯৮% এ উেীত ও ঝমর পড়োর হোর হ্রোস,  োে-মেক্ষক 

অনুপোমতর হোর কিোমর্ো ও শূন্য পমদ মেক্ষক মর্ময়ো , মবদ্যোলয়মবহীর্ এলোকোসমূমহ র্তুর্ মবদ্যোলয় িোপর্, উপবৃমত্তর গকোটো বৃমি, 

র্তুর্ মপটিআই িোপর্, পুরমর্ো স্কুলসমূমহর অবকোঠোমিো উেয়র্, ক্লোসরুি সংখ্যো বৃমিসহ ির্স্বোিয সম্পমকনত মবমভে কোয নক্রি হোমত 

গর্য়ো হময়ম ।  

শুধুিোে ভমতনর হোর বৃমি র্য়, একই সোমথ মেক্ষোর িোমর্োেয়মর্ সরকোর মবমেষভোমব সমচতর্ রময়ম । ইমতোিমধ্য গদমের 

সবক'টি সরকোমর প্রোথমিক স্কুমল  মপ্র-প্রোইিোরী গেণী চোলু করো হময়ম । মপ্র-প্রোইিোরী ক্লোমসর িন্য প্রমতটি স্কুমল একির্ কমর গিোট 



৩৭,৬৭২ির্ মেক্ষমকর নূতর্ পদ সৃমি ও মর্ময়ো  দোর্ শুরু হময়ম । পোঠদোমর্ দক্ষতো বৃমিমত মেক্ষকমদর উেত প্রমেক্ষণ প্রদোর্ করো 

হমি।  

সম্মোমর্ত অমতমথবৃন্দ,  

সরকোর চোয় সকল মেশুই মেক্ষোর অমধকোর গভো  করুক। তোই সিোমির মবমভে স্তমরর সকল মেশুমক প্রোথমিক মেক্ষোর 

আওতোয় মর্ময় আসোর িন্য মবমভে কোয নক্রি গ্রহণ করো হময়ম । কখমর্ো স্কুমল যোয়মর্ অথচ বয়স ৭-১৪ বৎসর হময়ম  এির্ 

মেশুমদর িন্য বোস্তবোময়ত হমি মরমচং অব স্কুল মচলমের্ (রস্ক) এবং স্কুল মফমিং এর িত কোয নক্রি। প্রোথমিক মেক্ষো গথমক ঝমর 

পড়ো  োেমদর িন্য আম  আনুষ্ঠোমর্ক মিতীয় মেক্ষোর সুমযো । আিোমদর এ উমদ্যো গুমলোমক প্রসোমরত করমত সিোমির মবত্তবোর্ 

ব্যমিমদরমকও এম ময় আসোর আহবোর্ িোর্োই।  

মপ্রয় মেক্ষক-মেমক্ষকোবৃন্দ,  

িোমতর ির্ক বঙ্গবন্ধু গেখ মুমিবুর রহিোমর্র স্বপ্ন ম ল গসোর্োর বোংলোর। বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ ন সংগ্রোিী িীবমর্র অমভজ্ঞতো 

মদময় আপর্োমদর সিস্যো বুমঝম মলর্। তোই স্বোধীর্তো লোমভর দু'বৎসমরর িমধ্যই ১৯৭৩ সোমল মতমর্ প্রোথমিক মবদ্যোলয়গুমলোমক 

িোতীয়করমণর মসিোন্ত গর্র্ এবং ৩৬,৭৪০টি স্কুল িোতীয়করণ কমরর্। তোরই ধোরোবোমহকতোয় আিরো গদমের সকল গরমিেোি ন গব-

সরকোমর প্রোথমিক মবদ্যোলয়গুমলো িোতীয়করণ করমত যোমি - যোর সংখ্যো হমব প্রোয় ২৪ হোিোর। গব-সরকোমর প্রোথমিক মবদ্যোলময়র 

মেক্ষক মণর বহুমদমর্র একটি দোবী পূরণ হমব। আমি আেো কমর মেক্ষোর িোমর্োেয়মর্ এটি যু ন্বয়ী ভূমিকো রোখমব।  

আিরো আিমকর মেশুমদর গচোমখ স্বপ্ন এঁমক মদমত চোই। গস স্বমপ্নর মিঁমড় গবময় তোরো গযর্ গপৌৌঁম  গযমত পোমর যোর যোর 

ঈমিত ঠিকোর্োয়। তোই পু ৌঁমথ ত মেক্ষোর বোইমরও আিরো তোমদর সঠিক েোরীমরক, িোর্মসক বৃমির প্রমত র্ির মদময়ম । প্রোথমিক 

মবদ্যোলয়মূমহ প্রবতনর্ করো হময়ম  ‘স্টুমিন্ট কোউমিল', যোর িোধ্যমি মেশুমদর িমধ্য  মড় উঠমব  ণতোমন্ত্রক মূেমবোধ, র্ো মরক 

সমচতর্তো; তোরো হমব সহিমি ন ও সহর্েীল। একই সোমথ তোমদর িমধ্য গর্তৃমের মবকোে র্টমব।  

মপ্রয় সুধী,  

পড়োমেোর্োর সোমথ সোমথ গখলোধুলোর প্রময়োির্ মেশুমদর িন্য অপমরহোয ন। গস লক্ষয মর্ময়ই প্রবতনর্ করো হময়ম  ‘বঙ্গবন্ধু 

গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট' এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুমেসো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল 

টুর্ নোমিন্ট'। মবমেষ কমর বঙ্গিোতো গ োল্ডকোপ প্রচলমর্র িোধ্যমি  োেীমদরও মর্ময় আসো হময়ম  প্রমতমযোম তোর অঙ্গমর্, যোমত তোরো 

গকোর্ গক্ষমেই মপম ময় র্ো থোমক।  

আমি আেো কমর এ টুর্ নোমিন্টসমূমহর িোধ্যমি  োে- োেীমদর িমধ্য  মড় উঠমব গর্তৃমের গুণোবলী। প্রমতমযোম তো ও দল ত 

িমর্োভোব; ঐকয ও শংখলোমবোধ। শুধু তোই র্য় এ দু'গটো টুর্ নোমিমন্টর িোধ্যমি  োে- োেীমদর িমর্ িোগ্রত হমব স্বোধীর্তোর সঠিক 

ইমতহোস িোর্োর আগ্রহ। এ উৎসোহ গথমকই তোরো িোর্মত পোরমব িোমতর ির্মকর সংগ্রোি ও বঙ্গিোতো ফমিলোতুমেসোর তযোম র 

ইমতহোস। সঠিক ইমতহোস িোর্মত পোরমলই মবিয়ী িোমতর কণ নধোর মহসোমব তোরো আত্মমবশ্বোস ও প্রোণেমিমত পমরপূণ ন হময় গবমড় 

উঠমব।  

আিোর গ োট্ট গসোর্োিমর্রো,  

            একমদর্ গতোিরো গর্তৃমে অমধমষ্ঠত গথমক এ গদেটোমক চোলোমব। গতোিরোই িোমতর ির্মকর স্বপ্ন অন্তমর ধোরণ করমব। 

এতক্ষণ ধমর গযসব কোয নক্রমির কথো বললোি এর সবই গতোিোমদর সুর্ো মরক মহসোমব  মড় গতোলোর িমন্যই।  

আি গতোিরো গয সব দল িোমঠ রময়  তোরো অমর্কগুমলো ধোপ গপমরময় এই িোতীয় পয নোময় গখলোর িমন্য উত্তীণ ন হময় । এ 

এক মবরোট পোওয়ো। ইউমর্য়র্ গথমক শুরু কমর িোতীয় পয নোয় পয নন্ত এ দুমটো টুর্ নোমিন্ট চোমলময় আর্ো একটো মবেোল কোি। এ িন্য 

সকল গখমলোয়োড়, সংমিি স্কুল কি নকতনো-কি নচোরী, এসএিমস'র সদস্যবৃন্দ, িোর্ীয় ক্রীড়ো অনুরো ী ও প্রেোসর্মক আমি আন্তমরক 

ধন্যবোদ িোর্োই।  

গখলোয় স্বোভোমবকভোমবই এক দল মিতমব এবং আমরক দল হোরমব। এই হোর মর্ময় ির্ খোরোপ করোর মকছু গর্ই। গখলোমত 

হোর-মিত এর গচময় বড় হল গখলোয় অংেগ্রহণ করো। আর অংেগ্রহমণর িোধ্যমি গখলো গথমক অন্তমর্ নমহত মেক্ষো গ্রহণ করো। এই মেক্ষো 

যমদ গতোিরো গ্রহণ করমত সমচি হও তমবই এ টুর্ নোমিমন্টর সোথ নকতো। আিমকর গখলোর চযোমম্পয়র্ দল দু'টিমক আমি অমভর্ন্দর্ 



িোর্োই। একই সোমথ দুই রোর্োস ন আপ দলমকও িোর্োই অমভর্ন্দর্। আিোর আেো হয়মতো এখোর্ গথমকই একমদর্ এির্ গখমলোয়োড় 

গবমবময় আসমব যোরো আন্তিনোমতক অঙ্গমর্ গদমের মুখ উজ্জ্বল করমব।  

এ দু'টি টুর্ নোমিমন্টর সফলতোর গয যোেো শুরু হময়ম  তো গযর্ আিরো অব্যোহত রোমখ-এ কোির্ো কমর সবোইমক আবোমরো 

শুমভিো িোমর্ময় আিোর বিব্য গেষ করম ।  

গখোদো হোমফি।  

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোমদে মচরিীবী গহোক। 


