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

এবং ‘‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ  

প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট-২০১২''  

ভোষণ  

িোর্র্ীয় প্রধোর্িন্ত্রী  

গেখ হোমির্ো  

বঙ্গবন্ধু িোতীয় গেমিয়োি, ঢোকো, ২৫ িোঘ ১৪১৯, ৭ গফব্রুয়োমি ২০১৩  

 

মবিমিল্লোমহি িোহিোমর্ি িোমহি  

িম্মোমর্ত িভোপমত,  

প্রোথমিক মবদ্যোলময়ি িম্মোমর্ত মেক্ষকবৃন্দ,  

অমভভোবকবৃন্দ,  

মবদ্যোলয় পমিচোলর্ো কমিটিি িদস্যবৃন্দ,  

গছোট্ট গিোর্োিমণিো,  

এবং  

সুমধিন্ডলী,  

আিিোলোমু আলোইকুি।  

‘‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট-২০১২'' এবং ‘‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব 

গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট-২০১২'' এি ফোইর্োল গখলো উপলমক্ষ আময়োমিত অনুষ্ঠোমর্ উপমিত দে নক আময়োিক 

ও অংেগ্রহণকোিী ও গছোট্ট গিোর্োিমণমদিমক আমি আন্তমিক শুমভচ্ছো িোর্োমচ্ছ।  

 পিপি মতর্ বৎিি অতযন্ত িফলভোমব ‘‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'' অনুমষ্ঠত হময়মছ। 

গখলোধুলোয় ছোত্রীমদি িিোর্ অংেগ্রহণ মর্মিত কিমত ‘‘বঙ্গিোতো ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল 

টুর্ নোমিন্ট''ও দুই বছি ধমি আময়োির্ কিো হমচ্ছ। এ টুর্ নোমিন্ট দুমটো গদেজুমে গবে িোেো িোম ময়মছ।  

এই প্রথি ইউমর্য়র্ পর্ নোয় গথমক শুরু কমি িোতীয় পর্ নোয় পর্ নন্ত টুর্ নোমিমন্টি আময়োির্ কিো হময়মছ। টুর্ নোমিমন্ট 

অংেগ্রহণকোিী স্কুমলি িংখ্যোও প্রমতবছি বোেমছ। এবোি ‘‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিমন্ট'' ৬০ হোিোি 

৭৭৬টি স্কুল এবং ‘‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিমন্ট'' ৫৯ হোিোি ৭০০টি 

স্কুল অংে মর্ময়মছ। একটি টুর্ নোমিমন্ট এত মবপুল িংখ্যক দমলি অংেগ্রহণ অতযন্ত আেোব্যঞ্জক। এ টুর্ নোমিন্ট আময়োিমর্ি িোধ্যমি 

তৃণমূল পর্ নোময় ক্রীেো প্রমতভো অমেষমণি সুমর্ো  সৃমি হময়মছ। গদেব্যোপী মেশু মেক্ষোথীমদি িমধ্য মবমেষ উৎিোহ ও উদ্দীপর্োি সৃমি 

হময়মছ।  

সুি-িবল গদহ-িমর্ি িন্য গখলোধুলো অপমিহোর্ ন। গখলোধুলো শৃঙ্খলোমবোধ, অধ্যোবিোয়, দোময়ত্বজ্ঞোর্, কতনব্যপিোয়ণতো ও 

িহর্েীলতো মেক্ষো গদয়। িোংস্কৃমতক মবকোেমক ত্বিোমেত কমি। অপিোধ প্রবণতো কিোয়। িোদকোিমিিহ অন্যোন্য গর্মতবোচক প্রভোব 

গথমক যুবিিোিমক মুি িোমখ। গি লক্ষয মর্ময়ই  এ দুটি টুর্ নোমিন্ট আময়োির্ কিো হময়মছ। এি ফমল ছোত্র-ছোত্রীমদি িমধ্য গর্তৃমত্বি 

গুণোবলী, প্রমতমর্োম তো ও দল ত িমর্োভোব, ঐকয ও শৃঙ্খলোমবোধ  মে উঠমব। স্বোধীর্তোি িঠিক ইমতহোি িোর্োি আগ্রহ সৃমি হমব। 

এ উৎিোহ গথমকই তোিো িোর্মত পোিমব বঙ্গবন্ধুি িংগ্রোিী ইমতহোি ও বঙ্গিোতো ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিমবি তযো -মতমতক্ষোি 

ইমতহোি।  

সুমধিন্ডলী,  

বতনিোর্ িিকোি মেক্ষোি পোেোপোমে মেশু-মকমেোিমদি েোিীমিক িক্ষিতো বৃমিি িন্য লমক্ষয গখলোধুলোমক অগ্রোমধকোি 

মদময়মছ। আিিো গ্রোি গথমক েহি পর্ নন্ত গখলোধুলোি িন্য অবকোঠোমিো মর্ি নোণ কমিমছ। অনুকূল পমিমবে সৃমি কমিমছ। সুমর্ো  সুমবধো 



বৃমি কমিমছ। গছমল ও গিময়মদি িন্য পৃথক টয়মলট মর্ি নোণ কিো হময়মছ। মেশু ক্রীেোমবদমদি মর্মবে প্রমেক্ষণ গদয়ো হমচ্ছ। 

গখলোধুলোি প্রিোমি আমথ নক অনুদোর্ বৃমি কমিমছ। ফমল গদমেি ক্রীেো গক্ষমত্র ব্যোপক পমিবতনর্ এমিমছ। আিোমদি প্রমতবন্ধী মেশুিোও 

মবমেষ অমলমিমক গিোর্ো িয় কিমছ।   

আিিো গদমেি মেক্ষো ব্যবিোমক উৎপোদর্মুখী, মবজ্ঞোর্িম্মত ও যুম োপমর্ো ী কিোি লমক্ষয িোতীয় মেক্ষোর্ীমত প্রণয়র্ 

কমিমছ। মেক্ষোি আমলোমক আমলোমকত কমি গদমেি মবপুল ির্িংখ্যোমক ির্িিমদ পমিণত কিো আিোমদি লক্ষয। এ লক্ষয পূিমণ 

আিিো র্োর্োমুখী কি নসূচী গ্রহণ ও বোস্তবোয়র্ কমিমছ।  

মেক্ষোি িোর্ উন্নয়মর্ িোিোমদমে অমভন্ন প্রশ্নপমত্রি িোধ্যমি প্রোথমিক মেক্ষো িিোপর্ী পিীক্ষো ও জুমর্য়ি স্কুল িোটি নমফমকট 

পিীক্ষো পিমত প্রচলর্ কমিমছ। বছমিি প্রথি মদমর্ মেক্ষোথীমদি হোমত র্তুর্ বই মবর্োমূমে তুমল মদমচ্ছ। এবোি ২৭ গকোটি বই 

মদময়মছ। প্রোয় েতভো  মেশুি মবদ্যোলময় ভমতন মর্মিত হময়মছ। প্রমতবছি প্রোয় চোি হোিোি গকোটি টোকো ব্যময় ৭৮ লক্ষ ৭০ হোিোি 

মেক্ষোথীমক উপবৃমি প্রদোর্ কিো হমচ্ছ। দমিদ্র ও গিধোবী মেক্ষোথীমদি সুমবধোমথ ন মেক্ষো িহোয়তো ট্রোে ফোন্ড  ঠর্ কিো হময়মছ।  

মেক্ষমকি িংখ্যো বৃমিি লমক্ষয িিকোিী স্কুমল প্রোয় ৮৫ হোিোি মেক্ষক মর্ময়ো  গদয়ো হময়মছ। মবদ্যোলয়মবহীর্ এলোকোিমূমহ 

র্তুর্ মবদ্যোলয় িোপর্, উপবৃমিি গকোটো বৃমি, র্তুর্ মপটিআই িোপর্, পুমিোমর্ো স্কুলিমূমহি অবকোঠোমিো উন্নয়র্, ক্লোিরুি িংখ্যো 

বৃমিিহ ির্স্বোিয িিমকনত মবমভন্ন কোর্ নক্রি চোলু কিো হময়মছ।  

মিমিটোল বোংলোমদে  েোি লমক্ষয প্রোথমিক ও িোধ্যমিক পর্ নোময়ি িকল বই ই-বুমক রূপোন্তি কমিমছ। অর্লোইমর্ পেোি 

সুমর্ো  সৃমি কমিমছ। িোমিমিমিয়ো ক্লোেরুি ও আইমিটি েোব প্রমতষ্ঠো কিো হময়মছ। মেক্ষকমদি এ ব্যোপোমি প্রমেক্ষণ গদয়ো হময়মছ। 

পিীক্ষোি ফল ওময়বিোইট, এিএিএি ও ই-গিইমল গদয়োি ব্যবিো কমিমছ।  

মেক্ষক-মেমক্ষকোবৃন্দ,  

িব নকোমলি িব নমেষ্ঠ বোাোমল, িোমতি মপতো বঙ্গবন্ধু গেখ মুমিবুি িহিোমর্ি স্বপ্ন মছল স্বোধীর্ বোংলোমক গিোর্োি বোংলোয় 

পমিণত কিো। গি িমন্য মতমর্ গচময়মছমলর্ গিোর্োি িোনুষ  েমত। গিই িোনুষ  েোি িন্য চোই মর্মবমদতপ্রোণ কোমি ি। আপর্োিোই 

হমচ্ছর্ গিই কোমি ি।  

বঙ্গবন্ধু তাঁি দীঘ ন িংগ্রোিী িীবমর্ি অমভজ্ঞতো মদময় বুমেমছমলর্ গকবলিোত্র মেক্ষোই গকোর্ িোমতমক উন্নত কিমত পোমি। 

তোই মতমর্ ১৯৭৩ িোমল ৩৬ হোিোি ৭৪০ স্কুল িোতীয়কিণ কমির্।  

তাঁিই পদোঙ্ক অনুিিণ কমি ৪০ বছি পমি আিিো গদমেি িকল গিমিেোি ন গবিিকোমি প্রোথমিক মবদ্যোলয়গুমলো 

িোতীয়কিণ কমিমছ। এমত প্রোয় ২৬ হোিোি মবদ্যোলময়ি ১ লক্ষ ৪ হোিোি মেক্ষমকি চোকুিী িোতীয়কিণ হময়মছ। এি ফমল 

গবিিকোমি প্রোথমিক মবদ্যোলময়ি মেক্ষক মণি বহুমদমর্ি একটি আেো পূিণ হময়মছ। আমি আেো কমি, মেক্ষকিো এখর্ আমিো গবেী 

মর্ষ্ঠোবোর্ হমবর্।  

সুধীবৃন্দ,  

বতনিোর্ িিময় পু ুঁমথ ত মেক্ষো বোইমিও আিোমদি দৃমি মদমত হমব। এিন্য ছোত্রছোত্রীমদি েোিীমিক ও িোর্মিক মবকোে এবং 

ির্র্েীলতোি উন্নয়র্ প্রময়োির্। এ লমক্ষয প্রোথমিক মবদ্যোলয়িমূমহ ‘স্টুমিন্ট কোউমিল' প্রবতনর্ কিো হময়মছ। র্োি িোধ্যমি মেশুমদি 

িমধ্য  ণতোমন্ত্রক মূেমবোধ, র্ো মিক িমচতর্তো, পোিস্পমিক িহিমি নতো ও িহর্েীলতোি িমর্োভোব  মে উঠমব। একই িোমথ তোমদি 

িমধ্য গর্তৃমত্বি মবকোে ঘটমব।  

গছোট্ট গিোর্োিমণিো,  

গতোিিোই গদমেি ভমবষ্যৎ। একমদর্ গতোিিোই এ গদেটোমক চোলোমব। গিিন্য মর্মিমদিমক  মে গতোমলো র্োমত গতোিোমদি 

হোমত এ গদে িমৃমি আি েোমন্তমত ভমি ওমঠ। িোমতি ির্মকি স্বপ্ন গর্র্ গতোিিো অন্তমি ধোিণ কিমত পোমিো।  

গর্ িব দল িোমঠ আছ গতোিিো অমর্কগুমলো ধোপ গপমিময় এই িোতীয় পর্ নোময় গখলোয় িমন্য উিীণ ন হময়ছ। এ এক মবিোট 

পোওয়ো। গখলোমত স্বোভোমবকভোমবই একটো দল মিতমব এবং আমিক দল হোিমব। গখলোমত হোিমিত এি গচময় বে হল গখলোয় 

অংেগ্রহণ কিো। গখলো গথমক অন্তমর্ নমহত মেক্ষো গ্রহণ কিো।  

আিমকি গখলোি চযোমিয়র্ দল দুটিমক আমি অমভর্ন্দর্ িোর্োই। একই িোমথ িোর্োি ন আপ দুমটো দলমকও িোর্োই 

অমভর্ন্দর্। গতোিিোও খুব ভোমলো গখমল িবোইমক আর্ন্দ মদময়মছো। ভমবষ্যমত গতোিিো আমিো ভোমলো কিমব এবং চযোমিয়র্ হওয়োি 



িন্য গচিো চোমলময় র্োমব। আমি মবশ্বোি কমি, এখোর্ গথমকই একমদর্ এির্ গখমলোয়োে গবমিময় আিমব র্োিো আন্তিনোমতক অঙ্গমর্ 

গদমেি মুখ উজ্জ্বল কিমব।  

এ দুমটো টুর্ নোমিমন্ট অংেগ্রহণকোিী স্কুলগুমলোি গখমলোয়োে ও মেক্ষক মেমক্ষকোমদি অমভর্ন্দর্ িোর্োই। ইউমর্য়র্ গথমক শুরু 

কমি িোতীয় পর্ নোয় পর্ নন্ত এ দুমটো টুর্ নোমিন্ট চোমলময় আর্ো একটো মবেোল কোি। এ কোি িফলভোমব িিন্ন কিমত র্োিো ভূমিকো 

গিমখমছর্ তোমদি িকলমক আমি ধন্যবোদ িোর্োই। আিিো এির্ একটি আ োিী প্রিন্ম ততিী কিমত চোই র্োিো হমব জ্ঞোর্-মবজ্ঞোর্ ও 

গখলোধুলোয় গিিো।  

এ দুটি টুর্ নোমিমন্ট িফলতোি গর্ র্োত্রো শুরু হময়মছ তো গর্র্ আিিো অব্যোহত িোখমত পোমি - এ কোির্ো কমি িবোইমক 

আবোমিো শুমভচ্ছো িোমর্ময় আিোি বিব্য গেষ কিমছ।  

গখোদো হোমফি।  

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোমদে মচিিীবী গহোক। 


