
টি-টুয়েন্টি ন্টিশ্বকাপ ন্টিয়কট-২০১৪ উয়বাধন অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

 

শেখ হান্টিনা 

 

িঙ্গিন্ধু জাতীে শেন্টিোম, ঢাকা, বৃহস্পন্টতিার, ২৯ ফাল্গুন ১৪২০, ১৩ মার্ চ ২০১৪ 

 

ন্টিিন্টমল্লান্টহর রাহমান্টনর রান্টহম 

 

িম্মান্টনত িভাপন্টত, 

আইন্টিন্টি’র িভাপন্টত, 

কূটনীন্টতকির্ চ, 

িাাংলায়েে ন্টিয়কট শিায়ি চর কম চকতচাবৃন্দ, 

শেেী-ন্টিয়েেী শখয়লাোড়বৃন্দ, 

যারা টিন্টভ শিয়টর িাময়ন িয়ি অনুষ্ঠানটি শেখয়েন এিাং  

সুন্টধমন্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুম and Very Good Afternoon to everybody. 

 

টি-২০ ন্টিশ্বকায়পর উয়বাধনী অনুষ্ঠায়নর এই আনন্দমুখর আয়োজয়ন আপনায়ের িিাইয়ক অন্টভনন্দন জানান্টি।  

শেেী-ন্টিয়েেী শখয়লাোড়, অন্টতন্টি এিাং েে চকয়ের স্বার্ত জানান্টি িঙ্গিন্ধু শেখ মুন্টজবুর রহমায়নর শেে, নেীর শেে, 

র্ায়নর শেে, েীর্ চতম িমুদ্র সিকত কক্সিাজার, বৃহত্তম ম্যানয়রাভ ফয়রে সুন্দরিন এিাং লায়খা েহীয়ের রয়ে শভজা লাল-িবুয়জর 

এই িাাংলায়েয়ে। 

ন্টিয়কয়টর িি চয়েষ িাংস্করণ টি-২০ ন্টিয়কটয়ক ন্টেয়েয়ে র্ন্টতমেতা, কয়রয়ে আরও শরামাঞ্চকর।  

আন্টম আো কন্টর, ন্টিশ্বকায়পর এই আির পৃন্টিিীর শিরা শখয়লাোড়য়ের সনপুয়ের ন্টনেে চন ন্টহিায়ি েে চকয়ের স্মৃন্টতয়ত রয়ে 

যায়ি অয়নকন্টেন। 

I welcome the ICC Officials, Players, Guests and Spectators at this 

Majestic ceremony. 

I would like to extend my thanks to the ICC for selecting Bangladesh to 

host this glorious event.  

সুন্টধমন্ডলী, 

আপনারা জায়নন শয, আমায়ের িরকায়রর িময়েই ১৯৯৭ িায়ল িাাংলায়েে আইন্টিন্টি ট্রন্টফ র্যান্টিেন হে। ১৯৯৯ িায়ল 

প্রিমিায়রর মত ন্টিশ্বকায়প অাংে শনে। পয়রর িেরই আমরা পাই শটষ্ট শখলার ময চাো।  

আমায়ের র্ত শমোয়ের িরকায়রর িমে ২০১১ িায়ল প্রিমিায়রর মত িাাংলায়েে ন্টিশ্বকাপ ন্টিয়কট আয়োজয়নর ন্টিরল 

শর্ৌরি অজচন কয়র।  

এিারও িরকার র্ঠয়নর পর আমরা শেেিািীয়ক উপহার ন্টেন্টি টি-২০ ন্টিশ্বকায়পর এই িণ চাঢয আির।  



 

ধন্যিাে জানান্টি অি চ মন্ত্রণালে, যুি ও িীড়া মন্ত্রণালে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালেিহ ন্টিন্টভন্ন মন্ত্রণালে ও িাংস্থায়ক যারা এই 

আয়োজনয়ক িফল করয়ত কাজ কয়র যায়িন।  

ধন্যিাে জানান্টি ন্টিন্টিন্টি’শক, রাতন্টেন পন্টরশ্রম কয়র যারা এই আয়োজনয়ক িফল করার জন্য প্রাণান্তকর শর্ষ্টা করয়েন।  

আজয়কর উয়বাধনী অনুষ্ঠায়ন ন্টিন্টিন্টি আপনায়ের জন্য শরয়খয়ে শেেী-ন্টিয়েেী ন্টেল্পীয়ের অাংেরহয়ণ ‘‘ন্টিন্টিন্টি শিন্টলয়েেন 

কনিাট চ’’। 

আন্টম অাংেরহণকারী িকল েল ও শখয়লাোড়য়ের আিারও ধন্যিাে জানান্টি।   

I hope that the stay of guests in Bangladesh will be enjoyable and 

memorable. 

With this few words, I declare the T-20 World Cup open.  

আন্টম টি-২০ ন্টিশ্বকায়পর শুভ উয়বাধন শর্াষণা করন্টে। 

 

শখাো হায়ফজ। 

জে িাাংলা, জে িঙ্গিন্ধু। 

িাাংলায়েে ন্টর্রজীিী শহাক। 

... 


