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অনুষ্ঠায়নর সভাপমত, 

সহকমীবৃন্দ, 

প্রমতয় ািী, নবীন মিক্ষার্থী, মিক্ষক ও আয় ািকবৃন্দ, 

উপমিত সুমিমন্ডলী,  

  আসসালামু আলাইকুম।  

 মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তর আয় ামিত ৪৩তম গ্রীষ্মকালীন িাতী  স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রমতয় ামিতার সমাপনী 

অনুষ্ঠায়ন উপমিত সকলয়ক আমার শুয়ভচ্ছা িানামচ্ছ।  

 এ মবিাল ক্রীড়া প্রমতয় ামিতা সফলভায়ব সম্পন্ন করার িন্য অংিগ্রহণকারী দল, আয় ািয়নর সায়র্থ সম্পৃক্ত মিক্ষক, 

কম মকতমা-কম মচারীসহ সকলয়ক আমম অমভনন্দন িানামচ্ছ। মবয়িষভায়ব অমভনন্দন িানামচ্ছ তায়দরয়ক,  ারা িাতী  প মায়  মবি ী 

হয় য় া।  

 আিয়কর এমদয়ন আমম স্মরণ করম  সব মকায়লর সব ময়েষ্ঠ বাঙামল, িামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুমিবুর রহমানয়ক, ম মন 

স্বািীনতার পর নতুন নায়ম এবং নতুন উয়যায়ি “বাংলায়দি িাতী  স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমমমত” িঠন কয়রম য়লন। মতমন ম য়লন 

এই সমমমতর প্রর্থম প্রিান পৃষ্ঠয়পাষক। িামতর মপতা ১৯৭২ সাল শর্থয়ক স্বািীন বাংলায়দয়ি এই ক্রীড়া অনুষ্ঠায়নর শূভ সূচনা কয়রন। 

আি এটি শদয়ির ঐমতহযবাহী একটি ক্রীড়া প্রমতয় ামিতা। 

 আমায়দর সরকার এ প্রমতয় ামিতায়ক নতুন মাত্রা মদয় য় । প্রমতব র গ্রীষ্ম ও িীতকায়ল এ প্রমতয় ামিতার আয় ািন করা 

হয়চ্ছ। উপয়িলা শর্থয়ক শিলা, শিলা শর্থয়ক উপঅঞ্চল, উপঅঞ্চল শর্থয়ক অঞ্চল ও সব ময়িষ িাতী  প মায়  এ প্রমতয় ামিতা অনুমষ্ঠত 

হয়চ্ছ। ১৫ হািার ৬২৩টি মাধ্যমমক মবযাল  এবং ৭ হািার ৬৩৮টি মাদ্রাসার ২ লাখ ৫০ হািার মিক্ষার্থী এ প্রমতয় ামিতা  অংি 

মনয় য় । শদয়ির আবহাও া উপয় ািী এবং িনমপ্র  শখলাসমূহ এ প্রমতয় ামিতা  রাখা হ । িীতকায়ল মক্রয়কট, হমক, বায়েটবল, 

ভমলবল, ব্যািমমন্টন, অযার্থয়লটিকস্, শটমবল শটমনস এবং গ্রীষ্মকায়ল ফুটবল, কাবামি, হযান্ডবল, সাতার প্রমতয় ামিতার আয় ািন 

করা হ । শ য়ল-শময়  উভ ই এ প্রমতয় ামিতা  অংি মনয়ত পারয় । তারা তৃণমূল শর্থয়ক িাতী  প মায়  উয়ঠ আসয় । এরফয়ল 

শদয়ি শমিাবী ও দক্ষ ক্রীড়ামবদ সৃমি হয়চ্ছ।  

সুমিমন্ডলী, 

বাংলায়দি আও ামী লীি  খনই সরকার িঠন কয়রয়  তখনই শখলাধুলায়ক অগ্রামিকার মদয় য় । আমরা গ্রাম শর্থয়ক িহর 

প মন্ত মবমভন্ন ক্রীড়া অবকাঠায়মা মনম মাণ কয়রম । উপয়িলা প মা  প মন্ত শেমি াম মনম মাণ, অবকাঠায়মা উন্ন নসহ উন্নত প্রমিক্ষয়ণর 

সুয় াি সৃমি করা হয় য় ।  



বঙ্গবন্ধু িাতী  শেমি াম, মমরপুর শিয়র বাংলা শেমি াম, নারা ণিঞ্জ খান সায়হব ওসমান আলী শেমি াম, খুলনা  

শিখ আবু নায়সর শেমি াম, চট্টগ্রাম িহুর আহয়মদ শচৌধুরী শেমি ামসহ শদয়ির প্রা  সকল শেমি াম, সুইমমংপুল, মিময়নমস াম 

ও ক্রীড়া কময়েয়ের সংোর ও উন্ন ন করা হয় য় । নতুন নতুন শেমি াম মনম মাণ করা হয় য় । এব র ২৩ শফব্রু ামর কেবািায়র 

আমরা মবয়ের তৃতী  বৃহত্তম ‘শিখ কামাল আন্তিমামতক মক্রয়কট শেমি াম’ উয়বািন কয়রম । 

মিশু ক্রীড়ামবদয়দরও মনমবড় প্রমিক্ষণ শদ া হয়চ্ছ। আমরা শখলাধুলার প্রসায়র আমর্থ মক অনুদান বৃমি কয়রম । মবয়কএসমপ ও 

িামরমরক মিক্ষা কয়লি সমুয়হর সুয় াি সুমবিা বামড়য় ম । ফয়ল ক্রীড়া প্রমিক্ষণ ও প্রমতয় ামিতা  অংিগ্রহণকারীর সংখ্যা 

প্রমতমন ত বাড়য় । ক্রীড়া অনুকূল পমরয়বি মবরাি করয় । 

শদয়ির ক্রীড়া শফিায়রিনসমূয়হর মনব মাচন হয় য় । আমায়দর মক্রয়কট ও ফুটবল আন্তিমামতক প্রমতয় ামিতা  সাফয়ের 

সাক্ষর রাখয় । আমায়দর প্রমতবন্ধী ক্রীড়ামবদরাও আন্তিমামতক শক্ষয়ত্র সাফে বয়  আনয় । মবয়িষ কয়র প্রমতবন্ধী মিশুরা মবয়িষ 

অমলমম্পয়ক শসানা ি  করয় ।  

আমরা শদিী  শখলাধুলার উন্ন ন ও সংরক্ষয়ণ গুরুত্ব মদয় ম । িাতী  প মায়  একামিক ক্রীড়া অনুষ্ঠায়নর আয় ািন করা 

হয়চ্ছ। শদয়ির ক্রীড়া শক্ষয়ত্র আমূল পমরবতমন এয়সয় । 

সুমিবৃন্দ, 

আধুমনক মিক্ষা  মিমক্ষত সুদক্ষ, মূেয়বািসম্পন্ন, শদিয়প্রমমক ও সৃিনিীল নতুন প্রিন্ম িয়ড় তুলয়ত িত সায়ড় ৫ ব য়র 

আমরা শদয়ির মিক্ষাখায়ত যুিান্তকারী পমরবতমন সািন কয়রম । যুয়িাপয় ািী মিক্ষানীমত প্রণ ন কয়র তার বাস্তবা ন করা হয়চ্ছ। 

সৃিনিীল প্রশ্ন পিমত চালু কয়র মিক্ষার্থীয়দর মনিস্ব প্রমতভা মবকায়ির সুয় াি সৃমি করা হয় য় । মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়ন মন মমত 

সাংস্কৃমতক চচ মা, মবতকম, শখলাধুলার আয় ািন করা হয়চ্ছ।  

িত ৫ ব য়র মবনামূয়ে ৯২ শকাটি পাঠ্যপুস্তক প্রার্থমমক ও মাধ্যমমক স্তয়রর মিক্ষার্থীয়দর ময়ধ্য মবতরণ করা হয় য় । চলমত 

ব র আমরা মিক্ষার্থীয়দর মায়ে ৩১ শকাটি ১৯ লাখ বই মবতরণ কয়রম । সকল পাঠ্য পুস্তক ই-বুয়ক রূপান্তর করা হয় য় । অনলাইয়ন 

পড়ার সুয় াি সৃমি কয়রম । মামল্টমমমি া ক্লািরুম ও আইমসটি োব প্রমতষ্ঠা করা হয় য় । পরীক্ষার ফল ওয় বসাইট, এসএমএস ও 

ই-শমইয়ল শদ ার ব্যবিা কয়রম । ১৭ ব র পর পাঠ্যক্রয়ম সংোর ও নতুন পাঠ্যক্রম অনু া ী পাঠ্যপুস্তক প্রণ ন করা হয় য় ।  

িত ৫ ব য়র আমরা শদয়ির ১ শকাটি ৬০ লাখ দমরদ্র মিক্ষার্থীয়ক উপবৃমত্ত প্রদান কয়রম । দমরদ্র ও শমিাবী মিক্ষার্থীয়দর 

সুমবিায়র্থ ম মিক্ষা সহা তা ট্রাে ফান্ড িঠন করা হয় য় । ৫ লক্ষামিক মিক্ষকয়ক প্রমিক্ষণ প্রদান, ৭ হািার মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়নর 

অবকাঠায়মা মনম মাণ এবং কামরিমর ও মাদরাসা মিক্ষার আধুমনকা ন করা হয় য় । 

আমরা একটি নতুন প্রিন্ম িয়ড় তুলম । শ  প্রিন্ম হয়ব মিক্ষা, শখলাধুলা ও মবজ্ঞান-প্রযুমক্তয়ত দক্ষ মানবসম্পদ। 

মপ্র  প্রমতয় ািীিণ, 

শতামরাই একমদন এ শদিয়ক চালায়ব। তাই শখলাধুলা  ভাল করার পািাপমি শলখাপড়া ও ভাল করয়ত হয়ব। শতামরা 

মনয়িয়দরয়ক শসই শ াগ্যতা  িয়ড় শতাল  ায়ত শতামায়দর হায়ত এ শদি সমৃমি আর িামন্তয়ত ভয়র ওয়ঠ। িামত-িম ম-বণ ম, নারী-পুরুষ 

মনমব ময়িয়ষ সকয়লর প্রমত ভালবাসা, েিা, সাম্য, সহমমম মতা ও সহয় ামিতায়বাি িািায়ত হয়ব  ায়ত িামন্তম  পমরয়বয়ির সৃমি হ ।  

  শখলাধুলার পািাপমি পামরবামরক, সামামিক ও মবযালয় র কম মকায়ন্ড সমক্র  অংিগ্রহণ করয়ব। শতামায়দর মনয়িয়দর ও 

অপয়রর অমিকার, কতমব্য ও দাম ত্ব সম্পয়কম সয়চতন হয়ব। িাতী  ইমতহাস, ঐমতহয, সামহতয ও সংস্কৃমত সম্পয়কম জ্ঞান অিমন এবং 

এগুয়লার প্রমত েিায়বাি িয়ড় তুলয়ব - শতামায়দর প্রমত এ আমার প্রতযািা। 

সুমিমন্ডলী, 

আমম ব্যমক্তিতভায়ব শখলাধুলা খুব প ন্দ কমর। িামতর মপতা একিন ক্রীড়ায়মাদী মানুষ ম য়লন। মতমন স্কুল িীবয়ন 

অসংখ্য ফুটবল ম্যাচ শখয়লয় ন। মবমভন্ন গুরুত্বপূণ ম টুন মায়ময়ন্ট তায়ক হা ার কয়র শনও া হত। আমার দাদাও ভাল ফুটবল শখয়লা াড় 

ম য়লন। আমার ভাই িহীদ শিখ কামাল আবাহনী ক্লাব প্রমতষ্ঠা কয়রন। িহীদ শিখ িামাল ও িহীদ শিখ কামাল ফুটবলসহ ক্রীড়া 

সংিঠয়নর সায়র্থ যুক্ত ম য়লন। তাঁরা ফুটবল, ভমলবল, হমক শখলয়তন। আমার মা ম য়লন তাঁয়দর মনরন্তর শপ্ররণার উৎস। সবমমমলয়  

শখলাধুলা আমায়দর পামরবামরক ঐমতয়হযর সায়র্থ মময়ি আয় । 



 সুি-সবল শদহ-ময়নর িন্য শখলাধুলার শকান মবকল্প শনই। শখলাধুলা শৃঙ্খলায়বাি, অধ্যাবসা , দাম ত্বজ্ঞান, 

কতমব্যপরা ণতা ও সহনিীলতার মিক্ষা শদ । সাংস্কৃমতক মবকািয়ক ত্বরামিত কয়র। অপরাি প্রবণতা কমা । মাদকাসমক্তসহ 

অন্যান্য শনমতবাচক প্রভাব শর্থয়ক তরুণ সমািয়ক মুক্ত রায়খ। শস লক্ষয মনয় ই আমরা শদয়ির মিক্ষা প্রমতষ্ঠানগুয়লায়ত মবমভন্ন ক্রীড়া 

অনুষ্ঠায়নর আয় ািন কয়র  ামচ্ছ।  

আমম আিা কমর, এরফয়ল মিক্ষার্থীয়দর ময়ধ্য শনতৃয়ত্বর গুণাবলী, প্রমতয় ামিতা ও দলিত ময়নাভাব, ঐকয ও শৃঙ্খলায়বাি 

িয়ড় উঠয়ব।  

 আমম আিা কমর, িাতী  স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রমতয় ামিতা শর্থয়কই শবমরয়  আসয়ব আিামী মদয়নর সফল ক্রীড়ামবদ। স্ব-

স্ব শক্ষয়ত্র তারা মনিস্ব প্রমতভা  উদ্ভামসত হয়ব। 

 আমম সকলয়ক আবারও িন্যবাদ িানামচ্ছ। ঐমতহযবাহী এ ক্রীড়া প্রমতয় ামিতার অব্যাহত সাফে কামনা কয়র আমার 

বক্তব্য এখায়নই শিষ করম । 

 

শখাদা হায়ফি। 

ি  বাংলা, ি  বঙ্গবন্ধু। 

বাংলায়দি মচরিীবী শহাক। 

... 


