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তবিতমল্লাতহর রাহমাতের রাতহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

ক্রীড়া িংগঠক ও স্টখন ায়াড়বৃন্দ,  

সুতধবৃন্দ।  

আিিা ামু আ াইকুম।  

আন্তর্জাতিকমানে উন্নীি বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়ানমর উনবাধে অনুষ্ঠানে উপতিি িবাইনক আমার আন্ততরক শুনভচ্ছা।  

স্টফব্রুয়াতর আমানদর মহাে ভাষা আনন্দা নের মাি। আতম শ্রদ্ধা র্াোতচ্ছ ভাষা েহীদনদর প্রতি। শ্রদ্ধার িনঙ্গ স্মরণ করতি 

িব জকান র িব জনশ্রষ্ঠ বাঙাত , র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু স্টেখ মুতর্বুর রহমাে ও র্ািীয় চার স্টেিানক।   

ঢাকা মহােগরীর প্রাণনকনে অবতিি বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়াম আমানদর গব জ। ১৭ই স্টফব্রুয়াতর আইতিতি তক্রনকট তবশ্বকাপ 

২০১১ এর উনবাধে অনুষ্ঠাে এই স্টেতিয়ানম অনুতষ্ঠি হনব। তবনশ্বর স্টকা ক স্টকা ক মানুষ  কতভ পদ জায় এই অনুষ্ঠাে স্টদখনবে। বঙ্গবন্ধু 

র্ািীয় স্টেতিয়াম িথা বাংন নদনের োম িতড়নয় পড়নব িরাতবনশ্ব। আতম মনে কতর বাং ানদনের প্রতি ক োগতরনকর র্ন্য এ ক 

অিযন্ত গনব জর তবষয়।  

২০১০ িান র ২৯স্টে র্ানুয়াতর স্টথনক ৯ই স্টফব্রুয়াতর পর্ জন্ত দতিণ এতেয়ার অত তিকখ্যাি এিএ স্টগমি এর বণ জাঢয 

উনবাধে এবং িমাপে অনুষ্ঠােিহ স্টবে তকছু স্টখ া এই স্টেতিয়ানম অনুতষ্ঠি হনয়তি ।  

অংেগ্রহণকারী প্রতি ক স্টদনের ক্রীড়াতবদ এবং ক্রীড়া িংগঠকগণ বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়ানম বাং ানদনের তেখ ুঁি 

আনয়ার্নে িনন্তাষ প্রকাে কনরতিন ে।  

সুতধবৃন্দ,  

এি এ স্টগমনির পর এবার বাং ানদনের উপর দাতয়ত্ব পনড়নি ২০১১ এর তবশ্বকাপ তক্রনকট আনয়ার্নের। উনবাধে 

অনুষ্ঠােিহ ৮ ক স্টখ া অনুতষ্ঠি হনব বাং ানদনে।  

উনবাধে অনুষ্ঠানের র্ন্য আইতিতি এর চাতহদানুর্ায়ী িাই বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়ানমর িংস্কার, পুেঃতেম জাণ ও 

আধুতেকায়নের প্রনয়ার্ে হনয় পনড়।  

িরকার বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়ানমর উন্নয়নের র্ন্য ৩৫ স্টকা ক ৮  াখ টাকা বরাদ্দ কনর। একইিনঙ্গ তমরপুর স্টেনরবাং া 

স্টেতিয়ানমর র্ন্য ৭৮ স্টকা ক ৫০  াখ টাকা, ফতুল্লায় খাে িানহব ওিমাে আ ী স্টেতিয়ানমর র্ন্য ৬২ স্টকা ক ৮২  াখ টাকা, 

চট্টগ্রানম র্হুর আহনমদ স্টেতিয়ানমর র্ন্য ৭১ স্টকা ক ২৮  াখ টাকা এবং খ োয় স্টেখ আবু োনির স্টেতিয়ানমর র্ন্য ৫৬ স্টকা ক 

৪৭  াখ টাকা রবাদ্দ স্টদওয়া হয়।  

আধুতেকায়নের অংে তহনিনব বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়ানমর িক  গ্যা াতরনি স্টচয়ার বিানো হনয়নি। এরফন  দে জকরা 

স্বাচ্ছনন্দ স্টখ া উপনভাগ করনি পারনবে।  

এিাড়া, তবশ্বকাপ তক্রনকনটর উনবাধে অনুষ্ঠানের র্ন্য আইতিতি ও তবতিতব হিতপটাত  ক বক্স, অতিতথনদর  াউঞ্জ, স্টভনু 

অপানরেে স্টিন্টার, িাধারণ হিতপটাত  ক বক্স, তমতিয়া স্টিন্টার, ফ্লাি  াইট আপনগ্রনিেে, র্ায়ান্ট তিে িাপে, েতুেভানব ৪ ক স্টগট 

তেম জাণ এবং তভিনর ও বাইনর স্টিৌন্দর্ জ বধ জে করা হনয়নি। এরফন  বঙ্গবন্ধু র্ািীয় স্টেতিয়াম আন্তর্জাতিক মােিিন্ন এক ক 

স্টেতিয়ানম রূপান্ততরি হনয়নি।  



স্টেতিয়ামগুন ার িংস্কার কার্ র্থািমনয় িিন্ন করার র্ন্য আতম িংতিষ্ট িবাইনক ধন্যবাদ র্াোতচ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

স্টখ াধু া আর্ আর শুধু তেিক তবনোদনের তবষয় েয়। স্টখ াধু ার মাধ্যনম এক ক স্টদনের ব্রাতডং হয়। বাং ানদেনক 

র্থার্থভানব ব্রাতডং করনি পারন  আমানদর অথ জনেতিক ও িামাতর্ক অবিাে আরও সুদৃঢ় হনব।  

এই তবশ্বকাপ তক্রনকটনক উপ ি কনর আমানদর স্টদেনক ব্রাতডং করার এক তবরাট সুনর্াগ আমানদর িামনে উপতিি 

হনয়নি। সুনর্াগ এনিনি বতহতব জনশ্বর কানি বাং ানদনের ইতিবাচক ভাবমূতিজ তুন  ধরার।  

ববতচত্রপূণ জ িংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক স্টিৌন্দনর্ জর  ী াভূতম বাং ানদেনক তবনশ্বর মানুনষর িামনে পতরতচি করার এই সুনর্াগ 

আমানদর কানর্  াগানি হনব।  

আসুে, আমরা তবশ্বকাপ তক্রনকট ২০১১ উপ নি বাং ানদনের িক  আনয়ার্নে আন্ততরকভানব িহনর্াতগিা কতর এবং 

এর স্টগৌরনবর ভাগীদার হই।  

িম্মাতেি সুধী,  

আমার িরকার স্টখ াধু ার প্রিার এবং মানোন্নয়নে িবিময় আন্ততরক। আপোরা র্ানেে, ১৯৯৭ িান  আমরা আইতিতি 

চযাতিয়ে হনয় ওয়াে-স্টি েযাটাি  াভ কতর। এর ধারাবাতহকিায় ২০০০ িান  আমানদর িমনয় আমরা তক্রনকনটর মর্ জাদাপূণ জ স্টটে 

েযাটাি  াভ কতর।  

এ িময় আতম তক্রনকট  কম এবং স্টবানি জর কম জকিজানদর িংবধ জো স্টদই এবং প্রনিযক স্টখন ায়াড়নক ৫  াখ কনর টাকা 

অনুদাে ও র্তম বরাদ্দ স্টদই।  

আমানদর গি টানম জর িময় ২০০০ িান  বাং ানদে প্রথম স্টটে স্টখ ায় অংে স্টেয়। আমরা অিযন্ত িাফল্যর্েকভানব 

ঢাকায় স্টি স্টখ ার আনয়ার্ে কতর।  

১৯৯৮ িান  আমরা অিযমত্ম িাফল্যর্েকভানব তমতে তবশ্বকাপ আনয়ার্ে কনরতি াম। এ টুে জানমনন্ট িখেকার িক  

স্টটে এবং ওয়াে-স্টি েযাটাি পাওয়া স্টদেগুন া অংে তেনয়তি ।  

আমানদর টাইগাররা ইনিামনধ্যই িবগুন া স্টটে স্টখলুনড় স্টদেনক পরাতর্ি কনর তবশ্ব তক্রনকনট বাং ানদনের অবিােনক 

সুদৃঢ় কনরনি।  

আতম চাই, আমানদর স্টখন ায়াড়গণ এই িাফনল্যর ধারাবাতহকিা অক্ষুণ্ণ স্টরনখ আিন্ন তবশ্বকানপ বাং ানদেনক উচ্চির 

মর্ জাদায় তেনয় র্ানবে।  

সুতধবৃন্দ,  

শুধু তক্রনকট েয়, আমরা অন্যান্য স্টখ াধু ার উন্নয়নে র্নথষ্ট গুরুত্ব তদনয়তি। ফুটবন র উন্নয়নে আমরা স্কু  পর্ জানয় 

প্রতিনর্াতগিার আনয়ার্নের উনযাগ তেনয়তি।  

গি বির বঙ্গবন্ধু স্টগাল্ডকাপ প্রাথতমক তবযা য় ফুটব  টুে জানমন্ট অনুতষ্ঠি হনয়নি। বাং ানদে ফুটব  স্টফিানরেনের 

অধীনে স্টদেব্যাপী ন্যােো  স্কু  ফুটব  চযাতিয়েেীপ টুে জানমন্ট শুরু কনরতি। ঢাকা মহােগরীর স্কুন র স্টিন নমনয়নদর র্ন্য চালু 

হনয়নি ‘‘ঢাকা মহােগরী স্কু  ফুটব  চযাতিয়েেীপ''।  

এ বির স্টথনক িারানদেব্যাপী অনুর্ধ্জ-১৪ ফুটব  চযাতিয়েেীপ এবং যুবকনদর র্ন্য যুব ফুটব  চযাতিয়েেীপ চালু হনি 

র্ানচ্ছ।  

ঢাকা মহােগরীর ৮০ করও স্টবতে ক্লানবর অংেগ্রহনণ অনুর্ধ্জ-১৬ পাইওতেয়ার ফুটব   ীনগর স্টখ া চ নি।  

এিাড়া, িরকার র্ািীয় ক্রীড়া পতরষনদর অধীনে প্রতিভা অনমবষণ কম জসূতচর কার্ শুরু করনি র্ানচ্ছ। এনি িারানদনের 

স্কু  পর্ জানয়র তেিাথীনদর মধ্য স্টথনক ২০ ক ইনভনন্ট ট্যান ন্ট হান্ট কনর র্ািীয় পর্ জানয় িাে স্টদওয়া হনব।  

স্টদনের যুব িমার্নক পড়ান খার পাোপাতে ক্রীড়া চচ জায় উৎিাতহি করার র্ন্য আমরা ইনিামনধ্য তেিা মন্ত্রণা য়নক 

তেনদ জে প্রদাে কনরতি।  



পড়ান খার পাোপাতে স্টখ াধু া স্টমধা তবকানে িহায়ক ভূতমকা পা ে কনর। স্টির্ন্য আমরা স্কু , কন র্ ও 

তবশ্বতবযা নয় অিীনির ন্যায় স্টখ াধু ার চচ জা ও প্রতিনর্াতগিা আনয়ার্নের মাধ্যনম িাত্র-িাত্রীনদর তেয়তমি স্টখ াধু া চচ জায়  প্রতি 

গুরুত্ব প্রদাে কনরতি।  

স্টখন ায়াড় বিতরর র্ন্য স্টর্ চচ জা প্রনয়ার্ে, স্টি চচ জা এখে হনচ্ছ ো। ঢাকা েহনর র্ত্রিত্র দা ােনকাঠা উঠনি। স্টকাথাও স্টকউ 

এক তচ নি র্ায়গা িানড় ো র্ানি স্টিন নমনয়রা হাি-পা স্টিনড় ছুটাছু ক করনি পানর।  

আবার তি ক কনপ জানরেে বা িরকাতর মাত কাোয় স্টর্িব স্টখা া র্ায়গা বা স্টখ ার মাঠ তি  স্টিগুন া োো অজুহানি দখ  

হনয় স্টগনি। আনগ এই ঢাকা েহনরর প্রতি ক পাড়া বা মহল্লায় স্টখ ার মাঠ তি । স্টিখানে পাড়ার স্টিন নমনয়রা মনের আেনন্দ স্টখ ি।  

আনগ প্রতি ক তেিা প্রতিষ্ঠানের িনঙ্গ স্টখ ার মাঠ থাকা তি  অপতরহার্ জ। আর এখে ফ্লাট ভাড়া কনর স্কু , কন র্ এমে 

তক তবশ্বতবযা য় গনড় উঠনি।  

আমানদর এ ধরনের মে-মােতিকিা পতরবিজে হওয়া দরকার। আমানদর প্রতি ক তেিা প্রতিষ্ঠানে র্ানি স্টখ ার মাঠ থানক 

স্টিতদনক আমানদর িকন র দৃতষ্ট স্টদওয়া প্রনয়ার্ে।  

আমরা দখ  হনয় র্াওয়া মাঠগুন ানক উদ্ধানরর তেনদ জে তদনয়তি। পাোপাতে বাতড়ঘর তেম জানণর িময় স্টিন নমনয়নদর 

স্টখ াধু ার র্ন্য পর্ জাপ্ত স্টখা া র্ায়গা রাখার তেয়ম কনর স্টদওয়া হনয়নি।  

তপ্রয় িংগঠকবৃন্দ,  

স্টকা ক স্টকা ক টাকা ব্যয় কনর আমরা স্টর্িব অবকাঠানমা তেম জাণ কনর তদ াম, স্টিগুন া র্ানি সুষ্ঠুভানব রিণানবিণ হয়, 

স্টিতদনক িবার দৃতষ্ট রাখনি হনব। অর্ত্ন, অবনহ ায় এগুন া েষ্ট হনয় স্টগন  স্টিগুন া পুেঃিাপে করা আমানদর পনি িহর্ েয়। 

ফন  ক্রীড়া চচ জা ব্যাহি হনব। িংতিষ্ট িবাইনক এ তবষয়নট  িয রাখনি অনুনরাধ র্াোতচ্ছ।  

িবাইনক আবারও ধন্যবাদ র্াতেনয় আতম আন্তর্জাতিক মানে উন্নীি বঙ্গবন্ধু স্টেতিয়ানমর শুভ উনবাধে স্টঘাষণা করতি।  

স্টখাদা হানফর্।  

র্য় বাং া, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাং ানদে তচরর্ীবী স্টহাক।  

..... 


