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 আিিোলোমু আলোইকুি।  

‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'-২০১৩ এবং ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব 

গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'-২০১৩-এর ফোইর্োল গখলোয় উপমিত দে নক, আময়োিক, অংেগ্রহণকোরী ও 

গছোট্ট গিোর্োিমণমদরমক আমি আন্তমরক শুমভচ্ছো িোর্োমচ্ছ।  

িোর্ ন স্বোধীর্তোর িোি। একোত্তমরর ঐমতহোমিক ৭ই িোমর্ ন িোমতর মপতোর ঐমতহোমিক ভোষমণর িধ্য মদময় বোঙোমল িোমত 

পোমকস্তোর্ী েোিকম োষ্ঠীর মবরুমে মুমিযুমে ঝাঁমপময় পমে। বোংলোমদে স্বোধীর্ কমর।  

 আমি  ভীর শ্রেোর িোমথ স্মরণ করমছ িব নকোমলর িব নমশ্রষ্ঠ বোঙোমল, িোমতর মপতো বঙ্গবন্ধু গেখ মুমিবুর রহিোর্ ও 

বঙ্গিোতো গেখ ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিবমক। শ্রেোর িোমথ স্মরণ করমছ র্োর িোতীয় গর্তো, মুমিযুমের ৩০ লোখ েহীদ, দু'লোখ 

মর্র্ নোমতত িো-গবোর্মক।  

সুমধিন্ডলী,  

সুি-িবল গদহ-িমর্র িন্য গখলোধুলো অপমরহোর্ ন। গখলোধুলো শৃঙ্খলোমবোধ, অধ্যোবিোয়, দোময়ত্বজ্ঞোর্, কতনব্যপরোয়ণতো ও 

িহর্েীলতোর মেক্ষো গদয়। িোংস্কৃমতক মবকোেমক ত্বরোমিত কমর। অপরোধ প্রবণতো কিোয়। িোদকোিমিিহ অন্যোন্য গর্মতবোর্ক 

প্রভোব গথমক তরুণ িিোিমক মুি রোমখ। গি লক্ষয মর্ময়ই এ দুটি বোমষ নক টুর্ নোমিন্ট আময়োির্ করো হমচ্ছ। এর ফমল মেক্ষোথীমদর 

িমধ্য গর্তৃমত্বর গুণোবলী, প্রমতমর্োম তো ও দল ত িমর্োভোব, ঐকয ও শৃঙ্খলোমবোধ  মে উঠমব। স্বোধীর্তোর িঠিক ইমতহোি 

িোর্োর আগ্রহ সৃমি হমব। এ উৎিোহ গথমকই তোরো িোর্মত পোরমব বঙ্গবন্ধুর িংগ্রোিী ইমতহোি ও বঙ্গিোতো ফমিলোতুর্ গর্ছো 

মুমিমবর তযো -মতমতক্ষোর ইমতহোি।  

সুমধিন্ডলী,  

ফুটবল গখলো আবহিোর্ বোঙোমল িংস্কৃমতর িোমথ মর্মবেভোমব মিমে আমছ। িোমতর মপতো এবং আিোর দোদো ভোল 

ফুটবল গখমলোয়োে মছমলর্। িোমতর মপতো স্কুল িীবমর্ অিংখ্য ফুটবল ম্যোর্ গখমলমছর্। মবমভন্ন গুরুত্বপূণ ন টুর্ নোমিমন্ট তোমক হোয়োর 

কমর গর্ওয়ো হত। আিোর ভোই েহীদ গেখ কোিোল আবোহর্ী ক্লোব প্রমতষ্ঠো কমরর্। েহীদ গেখ িোিোল ও েহীদ গেখ কোিোল 

ফুটবলিহ ক্রীেো িং ঠমর্র িোমথ যুি মছমলর্। ফুটবল, ভমলবল, হমক গখলমতর্। আিোর িো বঙ্গিোতো মছমলর্ তাঁমদর মর্রন্তর 

গপ্ররণোর উৎি। িবমিমলময় গখলোধুলো আিোমদর পোমরবোমরক ঐমতমহযর িোমথ মিমে আমছ।  



প্রমত বছমরর ন্যোয় এবোরও অতযন্ত িফলভোমব ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট' এবং 

‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুর্ গর্ছো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল টুর্ নোমিন্ট' গেষ হমচ্ছ। এ িন্য আমি 

আময়োিকিহ িংমিি িকলমক ধন্যবোদ িোর্োই।  

ইউমর্য়র্ পর্ নোয় গথমক শুরু কমর িোতীয় পর্ নোয় পর্ নন্ত এ দুটি টুর্ নোমিমন্টর আময়োির্ করো হয়। এরফমল তৃণমূল পর্ নোময় 

ক্রীেো প্রমতভো অমিষমণর সুমর্ো  সৃমি হময়মছ। গদেব্যোপী মেশু মেক্ষোথীমদর িমধ্য মবমেষ উৎিোহ ও উদ্দীপর্োর সৃমি হময়মছ। 

তোরো আত্মমবশ্বোিী হমচ্ছ। গর্ কোরমর্ প্রমতবছর টুর্ নোমিমন্ট অংেগ্রহণকোরী স্কুমলর িংখ্যোও বোেমছ।  

ইউমর্য়র্ পর্ নোময় এবোমরর গখলো শুরু হময়মছ ২০১৩ িোমলর জুর্ িোমি। ‘বঙ্গবন্ধু গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় ফুটবল 

টুর্ নোমিন্ট'-এ অংে মর্ময়মছ ৬২ হোিোর ২০৭টি টিি। আর ‘বঙ্গিোতো গব ি ফমিলোতুমন্নিো মুমিব গ োল্ডকোপ প্রোথমিক মবদ্যোলয় 

ফুটবল টুর্ নোমিন্ট'- এ অংে মর্ময়মছ ৬২ হোিোর ২৬১টি টিি র্ো িমতযই প্রেংির্ীয়।  

সুমধবৃন্দ,  

 আিরো িবিিয়ই মেক্ষোর পোেোপোমে গখলোধুলোমক অগ্রোমধকোর মদময়মছ।  ত পাঁর্ বছমর গদমের ক্রীেোমক্ষমে আিরো 

ব্যোপক উন্নয়র্ কমরমছ। উপমিলো পর্ নোয় পর্ নন্ত গেমিয়োি মর্ি নোণ, অবকোঠোমিো উন্নয়র্িহ উন্নত প্রমেক্ষমণর সুমর্ো  সৃমি করো 

হময়মছ। বঙ্গবন্ধু িোতীয় গেমিয়োি, মিরপুর গেমর বোংলো গেমিয়োি, র্োরোয়ণ ঞ্জ খোর্ িোমহব ওিিোর্ আলী গেমিয়োি, খুলর্োয় 

গেখ আবু র্োমির গেমিয়োি, র্ট্টগ্রোি িহুর আহমিদ গর্ৌধুরী গেমিয়োিিহ গদেব্যোপী বহু গেমিয়োি, সুইমিংপুল, মিিমর্মিয়োি 

ও ক্রীেো কিমেমের িংস্কোর ও উন্নয়র্ করো হময়মছ।  ত ২৩ গফব্রুয়োমর আিরো কেবোিোমর মবমশ্বর তৃতীয় বৃহত্তি ‘গেখ কোিোল 

আন্তিনোমতক মক্রমকট গেমিয়োি' উমবোধর্ কমরমছ।  

মেশু ক্রীেোমবদমদরও মর্মবে প্রমেক্ষণ গদয়ো হমচ্ছ। আিরো গখলোধুলোর প্রিোমর আমথ নক অনুদোর্ বৃমে কমরমছ। 

মবমকএিমপ ও েোমরমরক মেক্ষো কমলি িমুমহর সুমর্ো  সুমবধো বোমেময়মছ। ফমল ক্রীেো প্রমেক্ষণ ও প্রমতমর্োম তোয় 

অংেগ্রহণকোরীর িংখ্যো প্রমতমর্য়ত বোেমছ। ক্রীেো অনুকূল পমরমবে মবরোি করমছ।  

গদমের ক্রীেো গফিোমরের্িমূমহর মর্ব নোর্র্ হময়মছ। বোংলোমদে ফুটবল গফিোমরেমর্র িোির্থ্ন এখর্ বহুগুমণ বৃমে 

গপময়মছ। গফিোমরের্ কোপ, মপ্রমিয়োর ফুটবল লী , সুপোর কোপ, স্বোধীর্তো কোপ, িোর্র্ ন্যোের্োল কোপিহ অিংখ্য টুর্ নোমিন্ট 

বোংলোমদে ফুটবল গফিোমরের্ িফলভোমব আময়োির্ করমছ।  

আন্তিনোমতক পর্ নোময়ও আিোমদর ফুটবল িফলতোর স্বোক্ষর গরমখ র্লমছ। মফফোর র যোংমকং-এ বোংলোমদে দমক্ষণ 

এমেয়োর িমধ্য মবতীয় অবিোমর্ রময়মছ। এছোেো বোংলোমদে িোতীয় ফুটবল দল এমেয়োর্ গ িি, মফফো ওয়োল্ডন কোপ, লন্ডর্ 

অমলমিকিহ অিংখ্য আন্তিনোমতক টুর্ নোমিমন্ট অংেগ্রহমণর িোধ্যমি মর্মিমদর িক্ষিতো বৃমের পোেোপোমে বমহমব নমশ্ব গদমের 

ফুটবমলর ভোবমূমতন বৃমে করমছ। র্োরীরোও ফুটবমল মপমছময় গর্ই। িোতীয় িমহলো ফুটবল দল মফফোর র যোংমকং-এ অন্তর্ভ নি 

হময়মছ। বোংলোমদে মক্রমকমটও এম ময় র্োমচ্ছ।  

আিোমদর প্রমতবন্ধী ক্রীেোমবদরোও আন্তিনোমতক গক্ষমে িোফল্য বময় আর্মছ। িম্প্রমত অমেমলয়োয় অনুমষ্ঠত গেেোল 

অমলমিমক বোংলোমদে দল ফুটবল ও মক্রমকমট অপরোমিত র্যোমিয়র্ হময়মছ। তাঁরো এ অমলমিমক ৭৭ টি স্বণ ন, ২৫ টি গরৌপ্য 

এবং ১০ টি গরোঞ্জ পদক লোভ কমরমছ।  

সুমধিন্ডলী,  

আিরো মেক্ষোর িোর্ উন্নয়মর্ িোরোমদমে অমভন্ন প্রশ্নপমের িোধ্যমি প্রোথমিক মেক্ষো িিোপর্ী পরীক্ষো ও জুমর্য়র স্কুল 

িোটি নমফমকট পরীক্ষো পেমত প্রর্লর্ কমরমছ। বছমরর প্রথি মদমর্ মেক্ষোথীমদর হোমত র্তুর্ রমঙ্গর্ বই মবর্োমূমল্য তুমল মদমচ্ছ। 

প্রোয় েতভো  মেশুর মবদ্যোলময় ভমতন মর্মিত হময়মছ। প্রমতবছর প্রোথমিক িত্মমর প্রোয় ৭৯ লক্ষ, িোধ্যমিমক ৪০ লক্ষ এবং উচ্চ 

িোধ্যমিক গথমক মিমগ্র পর্ নন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হোিোর মেক্ষোথীমক উপবৃমত্ত প্রদোর্ করো হমচ্ছ। দমরদ্র ও গিধোবী মেক্ষোথীমদর সুমবধোমথ ন 

মেক্ষো িহোয়তো ট্রোে ফোন্ড  ঠর্ করো হময়মছ।  

আিরো ২৬ হোিোর ১৯৩টি গবিরকোমর প্রোথমিক মবদ্যোলয় এবং এর ১ লক্ষ ৩ হোিোর ৮৪৫ ির্ মেক্ষমকর র্োকুমর 

িোতীয়করণ কমরমছ। মবদ্যোলয়মবহীর্ এলোকোিমূমহ র্তুর্ মবদ্যোলয় িোপর্, উপবৃমত্তর গকোটো বৃমে, র্তুর্ মপটিআই িোপর্, 

পুমরোমর্ো স্কুলিমূমহর অবকোঠোমিো উন্নয়র্, ক্লোিরুি িংখ্যো বৃমেিহ ির্স্বোিয িিমকনত মবমভন্ন কোর্ নক্রি র্োলু করো হময়মছ।  

মিমিটোল বোংলোমদে  েোর লমক্ষয প্রোথমিক ও িোধ্যমিক পর্ নোময়র িকল বই ই-বুমক রূপোন্তর কমরমছ। অর্লোইমর্ 

পেোর সুমর্ো  সৃমি কমরমছ। িোমিমিমিয়ো ক্লোেরুি ও আইমিটি ল্যোব প্রমতষ্ঠো করো হময়মছ। মেক্ষকমদর এ ব্যোপোমর প্রমেক্ষণ 

গদয়ো হময়মছ। পরীক্ষোর ফল ওময়বিোইট, এিএিএি ও ই-গিইমল গদয়োর ব্যবিো কমরমছ।  



বোংলোমদে আওয়োিী লী  এর মর্ব নোর্র্ী ইেমতহোর ২০১৪ গত আিরো প্রোথমিক মেক্ষোমক অিি গশ্রণীমত উন্নীত এবং 

প্রোথমিক মেক্ষোমক অববতমর্ক ও বোধ্যতোমূলক করোর লক্ষয মির কমরমছ।  

মেক্ষক- মেমক্ষকোবৃন্দ,  

আপর্োরো হমচ্ছর্ িোনুষ  েোর কোমর র। আপর্োমদর অক্লোন্ত পমরশ্রমির ফমল মবদ্যোলময় এখর্ ঝমর পেোর হোর কমিমছ। 

মেক্ষোর গুণ ত িোর্ গবমেমছ। িোমতর মপতো বলমতর্ গিোর্োর বোংলো  েোর িন্য গিোর্োর িোনুষ র্োই। আপর্োরো হমচ্ছর্ গিই 

গিোর্োর িোনুষ। মর্মবমদতপ্রোণ কোমর র। মেশুমদরমক মবশ্বিোমর্র গর্োগ্যতো ও দক্ষতোর িিিময় স্বোধীর্তো ও মুমিযুমের গর্তর্োয় 

গদে গপ্রমিক র্ো মরক মহমিমব  মে তুলমত আপর্োমদর অব্যোহত িহমর্োম তো আমি আেো করমছ।  

আিোর গছোট্ট গিোর্োিমর্রো,  

গতোিরোই গদমের ভমবষ্যৎ। একমদর্ গতোিরোই এ গদেটোমক র্োলোমব। গতোিরো মর্মিমদরমক গিই গর্োগ্যতোয়  মে গতোল 

র্োমত গতোিোমদর হোমত এ গদে িমৃমে আর েোমন্তমত ভমর ওমঠ। িোমত-ধি ন-বণ ন, র্োরী-পুরুষ মর্মব নমেমষ িকমলর প্রমত ভোলবোিো, 

শ্রেো, িোম্য, িহিমি নতো ও িহমর্োম তোমবোধ িো োমত হমব র্োমত েোমন্তিয় পমরমবমের সৃমি হয়। শ্রিিীবী িোনুমষর প্রমত শ্রেো 

গদখোমব। প্রমতবন্ধী মেশুমদরমক আপর্ কমর গর্মব। পোমরবোমরক, িোিোমিক ও মবদ্যোলময়র কি নকোমন্ড িমক্রয় অংেগ্রহমণর 

িোধ্যমি গতোিোমদর মর্মিমদর ও অপমরর অমধকোর, কতনব্য ও দোময়ত্ব িিমকন িমর্তর্ হমব। িোতীয় ইমতহোি, ঐমতহয, িোমহতয 

ও িংস্কৃমত িিমকন জ্ঞোর্ অিনর্ এবং এগুমলোর প্রমত শ্রেোমবোধ  মে তুলমব - গতোিোমদর প্রমত এ আিোর প্রতযোেো।  

গর্ িব দল িোমঠ আছ গতোিরো অমর্কগুমলো ধোপ গপমরময় এই িোতীয় পর্ নোময় গখলোয় িমন্য উত্তীণ ন হময়ছ। আিমকর 

গখলোর র্যোমিয়র্ দল দুটিমক আমি অমভর্ন্দর্ িোর্োই। একই িোমথ রোর্োি ন আপ দল দুটিমকও িোর্োই অমভর্ন্দর্।  

এ দুটি টুর্ নোমিমন্ট িফলতোর গর্ র্োেো শুরু হময়মছ তো গর্র্ আিরো অব্যোহত রোখমত পোমর -এ প্রতযোেো কমর আিোর 

বিব্য গেষ করমছ।  

গখোদো হোমফি।  

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোমদে মর্রিীবী গহোক। 

 


