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িহকমীবৃন্দ, 

িমববত ক্রীড়োবমোদী ভোই ও গবোবনরো, 

বোাংলোবদে ফুটবল গেিোবরেবনর কম মকতমোবৃন্দ, 

উপবিত সুবধমন্ডলী। 

 

আিিোলোমু আলোইকুম। 

‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ আন্তজমোবতক ফুটবল প্রবতব োব তো ২০১৬’ েোইনোল গখলোয় উপবিত দে মক, গখবলোয়োড় এবাং 

িাং ঠকবদর শুবভচ্ছো জোনোবচ্ছ। 

 িব মকোবলর িব মবেষ্ঠ বোঙোবল, জোবতর বপতো বঙ্গবন্ধু গেখ মুবজবুর রহমোবনর স্মৃবতর উবেবে বনবববদত ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ 

আন্তজমোবতক ফুটবল প্রবতব োব তো ২০১৬’-এর িেল িমোবিবত আবম িাংবিষ্ট িকবলর প্রবত আবম  ভীর কৃতজ্ঞতো জোনোবচ্ছ। 

 ১৯৯৬ িোবল বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ আন্তজমোবতক ফুটবল প্রবতব োব তোর প্রথম আির অনুবষ্ঠত হয়। ১৯৯৯ িোবল হবয়বিল 

বিতীয় আির। এরপর ২০১৫ িোবল অনুবষ্ঠত হবয়বি তৃতীয় আির। এরই ধোরোবোবহকতোয় এ বির ৪থ ম আির আজ গেষ হল। 

এবোবরর টুন মোবমবে মোলিীপ, শ্রীলঙ্কো, কববোবিয়ো, মোলবয়বেয়ো,      ,         ও বোাংলোবদে জোতীয় ফুটবল দল এবাং 

বোাংলোবদে অবলবিক ফুটবল দ  অাংেগ্রহণ কবর। এ ধরবণর আন্তজমোবতক টুন মোবমে অাংেগ্রহণকোরী গদেগুবলোর মবে পোরস্পবরক 

িিকম ও ভ্রোতৃত্ব সুদৃঢ় কবর। 

 ত ৮ই জোনুয়োবর  বেোবরর েোমি-উল হুদো গেবিয়োবম এই প্রবতব োব তো শুরু হবয় আজ বঙ্গবন্ধু জোতীয় গেবিয়োবম গেষ 

হল। 

 আবম এবোবরর চ্যোবিয়ন দল       এবাং রোনোি ম-আপ দল         - গক আন্তবরক অবভনন্দন জোনোবচ্ছ। 

 টুন মোবমবে অাংেগ্রহণকোরী অন্যোন্য দবলর িদস্যবদর শুবভচ্ছো জোনোবচ্ছ। আেো কবর আ োমীবত আরও অবধক িাংখ্যক দল 

এই টুন মোবমবে অাংে বনবব এবাং প্রোণবন্ত গখলো উপহোর বদবব। 

সুবধবৃন্দ, 

একটি সুি এবাং িবল জোবত  বড় গতোলোর গেবে গখলোধুলোর গুরুত্ব অপবরিীম। গখবলোয়োড় ণ গদবের ভোবমূবতম ততবরবত 

গুরুত্বপূণ ম ভূবমকো পোলন কবর থোবকন। তাঁরো গদবের অযোমবোিোির। এজন্য আমোর িরকোর গখলোধুলোর উন্নয়ন এবাং প্রিোবর 

িবিময়ই উৎিোহ এবাং পৃষ্ঠবপোষকতো বদবয় আিবি। 

বক্রবকবট আমরো অবনকদূর এব বয় গ বি। এখন গ  গকোন গদেবক আমরো হোরোবনোর িেমতো অজমন কবরবি। 

ফুটবল আমোবদর গদবে খুবই জনবপ্রয় গখলো। ফুটবলবকও িোমবন এব বয় বনবত হবব। আন্তজমোবতক মোন অজমন করবত হবব। 

আর এটো িম্ভব হবব িোরোবদে গথবক িম্ভোবনোময় গখবলোয়োড়বদর বোিোই কবর তোবদর বনরববচ্ছন্ন প্রবেেবণর মোেবম। 

এজন্য আমরো  ত ৬ বির ধবর প্রোথবমক ও  ণবেেো মন্ত্রণোলবয়র মোেবম গদেব্যোপী ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথবমক 

ববদ্যোলয় ফুটবল টুন মোবমে’ ও ‘বঙ্গমোতো গব ম েবজলোতুবন্নিো মুবজব গ োল্ডকোপ প্রোথবমক ববদ্যোলয় ফুটবল টুন মোবমে’ আবয়োজন 

কবর আিবি। প্রোয় ১০ হোজোর স্কুবলর িোেিোেী এিব টুন মোবমবে অাংে বনবয় থোবক।   

 ফুটবলবক গ্রোম- বে িবড়বয় বদবত হবব। গদে-বববদবের দলগুবলোবক বনবয় আরও গববে গববে টুন মোবমে আবয়োজন করবত 

হবব।  



 

 আেো কবর বোাংলোবদে ফুটবল গেিোবরেন প্রবত বির বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোবপর গখলো আবয়োজনিহ গদেব্যোপী  ণমোনুবষর বপ্রয় 

ফুটবল গখলোর আববদন িবড়বয় বদবত িেম হবব।   

গ িব প্রবতষ্ঠোন এবাং িাংিো ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ আন্তজমোবতক ফুটবল প্রবতব োব তো ২০১৬’ আবয়োজবন পৃষ্ঠবপোষকতো 

বদবয়বি আবম তোবদর আন্তবরক ধন্যবোদ জোনোবচ্ছ। ধন্যবোদ জোনোবচ্ছ বোাংলোবদে ফুটবল গেিোবরেনিহ িাংবিষ্ট িকলবক। 

Dear Foreign Participants, 

At first I would like to congratulate the members of champions team Nepal and the 

runners-up team Bahrain. Both the teams have displayed an attractive football this evening. 

Six foreign teams from the Maldives, Sri Lanka, Combodia, Malaysia, Nepal and 

Bahrain along with two teams from Bangladesh participated in the Bangabandhu Gold Cup 

International Tournament-2016. You made us honoured through your participation in the 

tournament. I hope you would again take part in the tournament in the coming years. 

I also hope that your stay in Bangladesh was enjoyable and memorable one. I wish your 

future success. Thank you all. 

সুবধবৃন্দ, আপনোবদর িবোইবক আবোরও ধন্যবোদ। 

গখোদো হোবেজ। 

জয় বোাংলো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বোাংলোবদে বচ্রজীবী গহোক। 

... 


