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         আিিালামু আলাইকুম। 

 জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার সিতরণী অনুষ্ঠাপ্টন উপসিত িিাইপ্টক আমার আন্তসরক শুপ্টভচ্ছা জানাসচ্ছ। পুরস্কার প্রাপ্তপ্টদর প্রসত 

অসভনন্দন।  

 শুরুপ্টতই আসম স্মরণ করসি িি গকাপ্টলর িি গপ্টেষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানপ্টক। িপ্টি আর্স্ট 

মাি শেষ হপ্টয়প্টি। পঁচাত্তপ্টরর ১৫ আর্স্ট ইসতহাপ্টির িিপ্টচপ্টয় িি গপ্টরাসচত হতযাকান্ড জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু, িঙ্গমাতা শেখ 

ফসজলাতুন শনিা মুসজি, কযাপ্টেন শেখ কামাল, শলফপ্টেন্যান্ট শেখ জামাল, আমার ১০ িিপ্টরর শিাট্ট ভাই রাপ্টিলিহ পসরিাপ্টরর 

১৮ জন িদস্যপ্টক হাসরপ্টয়সি। আসম তাঁপ্টদর রুপ্টহর মার্সফরাত কমনা করসি।  

 মুসিযুপ্টের ৩০ লাখ েহীদ এিং িম্ভ্রমহারা ২ লাখ মা-শিানপ্টকও আসম েোর িপ্টঙ্গ স্মরণ করসি। ৩রা নপ্টভম্বর ঢাকা 

শকন্দ্রীয় কারার্াপ্টর সনম গম হতযাকাপ্টন্ডর সেকার জাতীয় চার শনতার প্রসত েো জানাসচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী, 

 ১৯৭১ িাপ্টলর মুসিযুপ্টে পাকিাসহনী এিং তাপ্টদর এপ্টদেীয় শদািররা এ শদেোপ্টক ধ্বংিস্ত্ত্তপ্টপ পসরণত কপ্টর। িম্পূণ গ 

ভঙ্গুর অিিায় জাসতর সপতা শদে র্ঠপ্টনর কাপ্টজ হাত শদন। শিই অিিায়ও শদপ্টের ক্রীড়াঙ্গনপ্টক যথাযথ গুরুত্ব সদপ্টয়সিপ্টলন 

িঙ্গিন্ধু িরকার।  

 িঙ্গিন্ধু িরকার ১৯৭২ িাপ্টল র্ঠন কপ্টর জাতীয় ক্রীড়া সনয়ন্ত্রণ িংিা। একই িির র্ঠন করা হয় ১৬টি জাতীয় ক্রীড়া 

শফডাপ্টরেন। ১৯৭৪ িাপ্টল আপ্টরা ১৮টি জাতীয় ক্রীড়া শফডাপ্টরেন এিং সিসভন্ন শজলা ক্রীড়া িংিাপ্টক অনুপ্টমাদন শদওয়া হয়।  

 ১৯৭৪ িাপ্টল জাতীয় িংিপ্টদ পাি হয় িাংলাপ্টদে শপাে গি কাউসিল অযাক্ট। শিই অনুিাপ্টর র্ঠিত হয় িাংলাপ্টদে ক্রীড়া 

সনয়ন্ত্রণ িংিা তথা আজপ্টকর জাতীয় ক্রীড়া পসরষদ।  

 ১৯৭৫ িাপ্টল র্ঠন করা হয় িঙ্গিন্ধু ক্রীড়াপ্টিিী ও িংস্কৃসতপ্টিিী কল্যাণ ফাউপ্টন্ডেন। িাংস্কৃসতক চুসির অধীপ্টন ক্রীড়া 

শেপ্টে চুসি করা হয়। এই চুসির অধীপ্টন ক্রীড়াসিদপ্টদর তৎকালীন শিাসভপ্টয়ত ইউসনয়ন ও পূি গ জাম গাসন এিং ভারপ্টত উচ্চতর 

প্রসেেপ্টণর জন্য পাঠাপ্টনা হয়।  

 আর্স্ট ট্রাপ্টজডীর পর ফাউপ্টন্ডেপ্টনর কম গকান্ড িন্ধ কপ্টর শদওয়া হয়। আমরা ২০১১ িাপ্টল িঙ্গিন্ধু ক্রীড়াপ্টিিী কল্যাণ 

ফাউপ্টন্ডেন আইন পাে কপ্টর এ প্রসতষ্ঠানটির অতীত ঐসতহয পূণঃপ্রসতষ্ঠা কসর।  

সুসধবৃন্দ, 

 ১৯৯৬ িাপ্টল আওয়ামী লীর্ িরকার র্ঠপ্টনর পর শদপ্টের আর ১০টি শেপ্টের মত ক্রীড়াঙ্গনও েত ধারায় সিকসেত 

হপ্টত থাপ্টক। শি িময়ই আন্তজগাসতক সক্রপ্টকপ্টে িাংলাপ্টদপ্টের িাফপ্টল্যর িীজ িপন করা হয়।  

 আমাপ্টদর িরকাপ্টরর িময় ১৯৯৭ িাপ্টল িাংলাপ্টদে প্রথমিাপ্টরর মত আইসিসি সিশ্বকাপ শখলার শযাগ্যতা অজগন কপ্টর। 

১৯৯৮ িাপ্টল সমসন সিশ্বকাপ্টপর িফল আপ্টয়াজপ্টনর মাধ্যপ্টম আমরা আমাপ্টদর িাংর্ঠসনক শযাগ্যতার পসরচয় শদই। ১৯৯৯ এর 

সিশ্বকাপ্টপ পাসকস্তানপ্টক পরাসজত কপ্টর িাংলাপ্টদে সক্রপ্টকে সিশ্বপ্টক অিাক কপ্টর শদয়।  

 আমরা অতযন্ত িফলতার িাপ্টথ আইসিসি সক্রপ্টকে সিশ্বকাপ ২০১১ এর উপ্টবাধনী অনুষ্ঠানিহ আেটি ম্যাচ এিং চারটি 

অনুেীলন ম্যাপ্টচর আপ্টয়াজন কপ্টরসি। এিাড়া  িঙ্গিন্ধু িাফ ফুেিল চযাসিয়নেীপ-২০০৯, ১১তম িাউথ এসেয়ান শর্মি-২০১০, 



 

আইসিসি মসহলা সিশ্বকাপ সক্রপ্টকে িািাই পি গ-২০১১, এসেয়া কাপ সক্রপ্টকে-২০১২, এসেয়া কাপ সক্রপ্টকে-২০১৪ ও ওয়ার্ল্গ টি-

টুপ্টয়সন্ট িাংলাপ্টদে-২০১৪-িহ অিংখ্য আন্তজগাসতক ক্রীড়া ইপ্টভপ্টন্টর িফল আপ্টয়াজক িাংলাপ্টদে। 

 আওয়ামী লীর্ আমপ্টলই আইসিসি িাংলাপ্টদেপ্টক ওয়ান শড ময গাদা ও সিপ্টশ্বর  ১০ম শেস্ট শখলুপ্টড় শদে সহপ্টিপ্টি 

স্বীকৃসত শদয়। এখন আমাপ্টদর মসহলা সক্রপ্টকে দলও ওয়ান শড স্টযাোি অজগন কপ্টরপ্টি। ৮ম িাফ শর্মপ্টি িাংলাপ্টদে ফুেিল দল 

স্বণ গপদক লাভ কপ্টর।  

 আমাপ্টদর িময় দািা, শ্যযটিং, িাপ্টস্কেিল, হযান্ডিল, সজমন্যাসস্টক্স, আচ গাসর ও অসলসিকিহ িকল ধরপ্টণর ক্রীড়ায় 

িাংলাপ্টদে এসর্প্টয় যাপ্টচ্ছ।  

 কমনওপ্টয়লথ শুটিংপ্টয় স্বণ গ জয় কপ্টরপ্টি িাংলাপ্টদপ্টের শমপ্টয়রা। র্লফ দুসনয়ায় িাংলাপ্টদেপ্টক পসরসচত করান 

আমাপ্টদর সিসিকুর রহমান। এএইচএফ হসকপ্টত শেষ্ঠত্ব অজগন কপ্টর িাংলাপ্টদে। এসেয়ান শর্মি হসকর িািাইপপ্টি গ অপরাসজত 

চযাসিয়ন হয় িাংলাপ্টদে। ওয়ার্ল্গ হসক সলপ্টর্র প্রথম পপ্টি গ িাংলাপ্টদে চযাসিয়ন হয়। 

 ২০০১ িাপ্টলর পর শদপ্টের ক্রীড়াঙ্গপ্টন সৃসি হয় কলঙ্কজনক অধ্যায়। আন্তজগাসতক ফুেিল শথপ্টক িসহষ্কৃত হয় 

িাংলাপ্টদে। সিএনসপ-জামাত শজাে শদপ্টের  ক্রীড়াখাতপ্টকও িসির কপ্টর শরপ্টখসিল। ক্রীড়া শেপ্টে িাংর্ঠসনক শ্যন্যতা সৃসি 

কপ্টরসিল। 

 আমরা ২০০৯ িাপ্টল িরকার র্ঠপ্টনর পর ক্রীড়াঙ্গপ্টন িাফপ্টল্যর ধারা সফসরপ্টয় আসন। িরকার র্ঠপ্টনর পরই ক্রীড়া 

শফডাপ্টরেনিমূপ্টহ সনি গাচপ্টনর ব্যিিা গ্রহণ কসর। শখলাধুলার প্রিাপ্টর আসথ গক অনুদান বৃসে কসর। ক্রীড়া প্রসেেপ্টণর উপর শজার 

শদই। এখন ক্রীড়াঙ্গপ্টণ সনি গাসচত প্রসতসনসধরা শনতৃত্ব সদপ্টচ্ছন।  

 আমাপ্টদর উপ্টযাপ্টর্র ফপ্টলই আইসিসি চযাসিয়ন, ওয়ান শড ও শেস্ট শস্টোি লাভ কপ্টর িাংলাপ্টদে। শিই শথপ্টক 

আন্তজগাসতক সক্রপ্টকপ্টে একটি িম্মানজনক নাম হপ্টয় ওপ্টঠ িাংলাপ্টদে। ওয়ান শড এিং শেস্ট সক্রপ্টকপ্টে সিশ্বপ্টিরা অলরাউন্ডার হন 

িাসকি আল হািান।  

 সিপ্টদপ্টের মাটিপ্টত প্রথম শেস্ট ও শেস্ট সিসরজ জয় কপ্টর িাংলাপ্টদে। ওয়ান শড সক্রপ্টকপ্টে সনউসজল্যান্ডপ্টক 

শহায়াইেওয়াে কপ্টর। চীপ্টনর গুয়াংজুপ্টত অনুসষ্ঠত এসেয়ান শর্মপ্টি িাংলাপ্টদপ্টের প্রথম স্বণ গ আপ্টি সক্রপ্টকপ্টের মাধ্যপ্টম।  

 ২০১২ িাপ্টল এসেয়া কাপ সক্রপ্টকপ্টে রানাি গ-আপ হয় িাংলাপ্টদে। ২০১৫ িাল সিল িাংলাপ্টদপ্টের সক্রপ্টকপ্টের শর্ৌরিময় 

একটি িির। পাসকস্তানপ্টক ওয়ানপ্টড সিসরপ্টজ শহায়াইেওয়াে কপ্টর। ভারত এিং দসেণ আসিকার সিপপ্টে সিসরজ সজপ্টত 

আমাপ্টদর শিপ্টলরা।  

 িাসকি আল হািান, তাসমম ইকিাল, মােরাসফ সিন মতুজগা, মুেসফকপ্টদর পাোপাসে শদপ্টের প্রতযন্ত অঞ্চল শথপ্টক ওপ্টঠ 

আিা ‘কাোর মাস্টার’ খ্যাত মুস্তাসফজুর রহমানও  সক্রপ্টকে সিপ্টশ্বর মপ্টনাপ্টযার্ শকপ্টড় সনপ্টত িেম হয়। এিিরই আমরা 

প্রথমিাপ্টরর মপ্টতা সিশ্বকাপ সক্রপ্টকপ্টে শকায়াে গার ফাইনাপ্টল শখলার শর্ৌরি অজগন কসর।  

সুসধমন্ডলী, 

 েত ব্যস্ততার মাপ্টে আসম যখনই সুপ্টযার্ পাই, িাংলাপ্টদপ্টের শখলা শদখার জন্য শস্টসডয়াপ্টম ছুপ্টে যাই। আিপ্টল 

শখলাধুলার প্রসত ভাপ্টলািািা আমার রপ্টির মপ্টধ্যই রপ্টয়প্টি।  

 জাসতর সপতা শখলাধুলা করপ্টতন। স্কুল জীিপ্টন সতসন সিপ্টলন একজন শিরা ফুেিল শখপ্টলায়াড়। আমার দাদাও ফুেিল 

শখলপ্টতন। শেখ কামাল ও শেখ জামাল ভাল শখপ্টলায়াড় সিপ্টলন। িাংর্ঠসনক শেপ্টেও তারা অপ্টনক দেতা শদসখপ্টয়প্টিন। 

আমাপ্টদর পসরিাপ্টরর আপ্টরক িদস্য সুলতানা কামাল খুকুও সিপ্টলন সিসেি ক্রীড়াসিদ।  

 ফুেিল শখলা সনপ্টয় িঙ্গিন্ধু তাঁর অিমাপ্ত আত্মজীিনীপ্টত খুিই মধুর একটি স্মৃসতচারণ কপ্টর িপ্টলপ্টিন, ‘‘১৯৪০ িাপ্টল 

আব্বার টিমপ্টক আমার স্কুল টিম প্রায় িকল শখলায় পরাসজত করল। অসফিাি গ ক্লাপ্টির োকার অভাি সিল না। শখপ্টলায়াড়প্টদর 

িাইপ্টর শথপ্টক আনত। িিাই নামকরা শখপ্টলায়াড়। িৎিপ্টরর শেষ শখলায় আব্বার টিপ্টমর িাপ্টথ আমার টিপ্টমর পাঁচ সদন ড্র হয়। 

আমরা শতা িাে; এর্ারজনই শরাজ শখলতাম, আর অসফিাি গ ক্লাি নতুন নতুন শেয়ার আনত। আমরা খুি ক্লান্ত হপ্টয় পপ্টড়সিলাম। 

আব্বা িলপ্টলন, ‘‘কাল িকাপ্টলই শখলপ্টত হপ্টি। িাইপ্টরর শখপ্টলায়াড়প্টদর আর রাখা যাপ্টি না, অপ্টনক খরচ।’’ আসম িললাম, 

‘‘আর্ামীকাল িকাপ্টল আমরা শখলপ্টত পারি না, আমাপ্টদর পরীো।’’ শর্াপালর্ঞ্জ ফুেিল ক্লাপ্টির শিপ্টক্রোসর একিার আমার 

আব্বার কাপ্টি আর একিার আমার কাপ্টি কপ্টয়কিার হাঁোহাঁটি কপ্টর িলপ্টলন, ‘‘শতামাপ্টদর িাপ ব্যাোর ব্যাপার, আসম িািা আর 

হাঁেপ্টত পাসর না।’’ 



 

   শখলাধুলার মূল কথা হপ্টলা প্রসতপ্টযাসর্তামূলক মপ্টনাভাি সৃসি করা। প্রসতপ্টযাসর্তামূলক মপ্টনাভাি শখপ্টলায়ারপ্টদর মপ্টধ্য 

ততসর কপ্টর শৃঙ্খলাপ্টিাধ, অধ্যিিায়, দাসয়ত্বপ্টিাধ ও কতগব্যপরায়ণতা এিং শপোদাসরত্ব। শখলাধুলার িাপ্টথ স্বািয ও মপ্টনর একো 

সনসিড় িিকগ রপ্টয়প্টি। সুি শদহ মাপ্টনই সুি মন। শখলাধুলা জীিনপ্টক কপ্টর সুন্দর, পসরেীসলত। তািাড়া আন্তজগাসতক অঙ্গপ্টন 

শদপ্টের পসরসচসত ও িম্মান িাড়াপ্টনার শেপ্টে শখলাধুলার ভূসমকা অতুলনীয়।  

 শদপ্টের ফুেিলপ্টক জাসর্প্টয় শতালার জন্য প্রিতগন করা হপ্টয়প্টি িঙ্গিন্ধু শর্ার্ল্কাপ এিং িঙ্গমাতা শির্ম ফসজলাতুপ্টন্নিা 

মুসজি প্রাথসমক সিযালয় শর্ার্ল্ কাপ ফুেিল টুন গাপ্টমন্ট। ইপ্টতামপ্টধ্য এই টুন গাপ্টমন্ট িারা শদপ্টে সিপুলভাপ্টি িাড়া জাসর্প্টয়প্টি।  

 শখলাধুলায় িাফল্য অজগন করপ্টত হপ্টল প্রপ্টয়াজন দীর্ গপ্টময়াসদ প্রসেেণ ও কম গপসরকল্পনা। এপ্টেপ্টে ক্রীড়া িংর্ঠকপ্টদর 

ভূসমকা গুরুত্বপূণ গ। িাংর্ঠসনক সভত না থাকপ্টল ক্রীড়াসিদপ্টদর প্রসতভার শযমন সিকাে হয় না, শতমসনভাপ্টি নতুন নতুন 

শখপ্টলায়াড়ও উপ্টঠ আিপ্টি না।  

 আমরা প্রসতভা অপ্টেষণ কম গসূসচর মাধ্যপ্টম তৃণমূল পয গায় হপ্টত শখপ্টলায়াড় িংগ্রহ এিং সনয়সমত, সনসিড়, আধুসনক ও 

সিজ্ঞানিম্মত প্রসেেপ্টণর মাধ্যপ্টম জাতীয় পয গাপ্টয় শখপ্টলায়াড় ততসর করসি। গ্রামীণ সিলুপ্তপ্রায় শখলাধুলাগুপ্টলাপ্টক উজ্জ্বীসিত করার 

লপ্টে শনওয়া হপ্টয়প্টি নতুন কম গসূসচ।  

 শদপ্টের শখলাধুলার উন্নয়প্টন অিকাঠাপ্টমার্ত সুসিধার উন্নয়ন এিং সিযমান সুসিধাসদর িংস্কার, শমরামত ও উন্নয়ন, 

শখলাধুলার উন্নয়প্টন উন্নতমাপ্টনর ক্রীড়ািামগ্রী সিনামূপ্টল্য সিতরণ, আন্তজগাসতক প্রসতপ্টযাসর্তা অনুষ্ঠাপ্টনর জন্য নতুন নতুন শভনুয 

ততসর এিং শখলাধুলার উন্নয়প্টন ক্রীড়া িংিাপ্টক আসথ গক অনুদান প্রদান করা হপ্টচ্ছ। 

 আমাপ্টদর রপ্টয়প্টি সিপ্টকএিসপর মত একটি ক্রীড়া সেো প্রসতষ্ঠান। সিপ্টকএিসপ শথপ্টকই শির হপ্টয় আিপ্টি 

আন্তজগাসতকমান িিন্ন ক্রীড়াসিদ।  শদপ্টের ক্রীড়াঙ্গনপ্টক আরও এসর্প্টয় শনওয়ার জন্য ইপ্টতামপ্টধ্য সিপ্টকএিসপ-শক সিভার্ীয় 

পয গাপ্টয় িম্প্রিাসরত করা হপ্টয়প্টি। আরও নতুন নতুন ক্রীড়া অিকাঠাপ্টমা র্প্টড় শতালা হপ্টি। 

 আমরা শদপ্টের ক্রীড়া অিকাঠাপ্টমাগুপ্টলার িংস্কার ও আধুসনকায়ন কপ্টরসি। কক্সিাজাপ্টর সিপ্টশ্বর ৩য় বৃহত্তম শেখ 

কামাল আন্তজগাসতক সক্রপ্টকে শস্টসডয়াম সনম গাণ করা হপ্টয়প্টি। আমাপ্টদর সনসম গত সিপ্টলে আন্তজগাসতক সক্রপ্টকে শস্টসডয়াপ্টমর 

শিৌন্দয গ সিপ্টদসেপ্টদর মুগ্ধ কপ্টরপ্টি। রাজধানী ঢাকািহ নারায়ণর্ঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা শস্টসডয়ামগুপ্টলাপ্টকও আন্তজগাসতক মানিিন্ন 

কপ্টরসি। রাজোহীপ্টত েহীদ কামরুজ্জামান সিভার্ীয় শস্টসডয়ামপ্টক আন্তজগাসতক মাপ্টনর সক্রপ্টকে শস্টসডয়াপ্টম উন্নীত করার প্রকল্প 

গ্রহণ করা হপ্টয়প্টি।  

 এিাড়া শর্াপালর্ঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, হসির্ঞ্জিহ সিসভন্ন শজলায় নতুন নতুন শস্টসডয়াম, সুইসমংপুল, সজমপ্টনসিয়াম ও মসহলা 

ক্রীড়া কমপ্টেক্স সনম গাণ করা হপ্টয়প্টি।  

 আমরা ৪৯০টি উপপ্টজলায় সমসন শস্টসডয়াম সনম গাণ প্রকল্প গ্রহণ কপ্টরসি। তৃণমূল পয গাপ্টয় শখলাধুলার উন্নয়প্টন উপপ্টজলা 

পয গাপ্টয় একটি কপ্টর শস্টসডয়াম সনম গাণ কাজ চলমান রপ্টয়প্টি। ১ম পয গাপ্টয় ১৩১টি উপপ্টজলা সমসন-শস্টসডয়াম সনম গাণ কাজ শুরু 

হপ্টয়প্টি।  

  শখলাধুলা যুিিমাজপ্টক সিপথর্ামী হপ্টত রো কপ্টর। মাদক, িন্ত্রাি ও জসঙ্গিাদ শথপ্টক দূপ্টর রাপ্টখ। আমার সিশ্বাি, 

যুিিমাজপ্টক যসদ আমরা ক্রীড়া কম গকান্ডর মাধ্যপ্টম িসক্রয় রাখপ্টত পাসর তাহপ্টল আমরা িহপ্টজই এপ্টদে শথপ্টক িন্ত্রাি ও 

জসঙ্গিাদ সনমূ গল করপ্টত পারপ্টিা। যুি িমাজ এপ্টদপ্টের িিদ। উন্নয়ন ও অগ্রর্সতপ্টত এ যুিেসিপ্টক কাপ্টজ লার্াপ্টত হপ্টি।  

 পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াসিদ ও িংর্ঠকপ্টদর প্রসত উষ্ণ অসভনন্দন জানাসচ্ছ। একজন ক্রীড়াসিদ কপ্টঠার অনুেীলন ও 

অধ্যিিাপ্টয়র মধ্য সদপ্টয় সনপ্টজপ্টক শযমন র্প্টড় শতাপ্টলন, শতমসন শদে ও জাসতর জন্য িপ্টয় আপ্টনন িম্মান। তাঁপ্টদরপ্টক উৎিাসহত 

করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার একটি িড় স্বীকৃসত।  

 িতগমান িরকার রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিায়প্টনর মাধ্যপ্টম শদপ্টের িামসগ্রক অিিার শয পসরিতগপ্টনর 

অঙ্গীকার কপ্টরপ্টি, তার মপ্টধ্য ক্রীড়াঙ্গণও রপ্টয়প্টি। ক্রীড়ার মাধ্যপ্টম অসজগত িাফল্যপ্টক ধপ্টর শরপ্টখ আরও িামপ্টন এসর্প্টয় শযপ্টত 

আমাপ্টদর প্রপ্টচিা অব্যাহত থাকপ্টি। 

শখাদা হাপ্টফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাপ্টদে সচরজীিী শহাক। 
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