
‘ব ব  গা কাপ াথিমক াথিমক িব ালয় টবল নােম ’-২০১৮ এবং 

‘ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম ’-২০১৮ 

র ার িবতরণী অ ান 
ভাষণ 

মাননীয় ধানম ী 

শখ হািসনা 
ব ব  জাতীয় িডয়াম, ঢাকা, হ িতবার, ২১ চ  ১৪২৫, ৪ এি ল ২০১৯ 

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

সহকম , 

স ািনত িশ ক-িশি কা , 

েদ টবলাররা,  

উপি ত ধী,         

 আসসালা  আলাই ম। 

অ ােন উপি ত সকলেক আিম আ িরক েভ া জানাি । 

গভীর ার সে  রণ করিছ সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ও ব মাতা 

বগম ফিজলা ন নছা িজবেক। রণ করিছ জাতীয় চার- নতােক। া জানাি  মহান ি ে র ৩০ লাখ শিহদ ও 'লাখ 

স মহারা মা- বানেক। াহত ি েযা া এবং শিহদ পিরবােরর সদ েদর িত সমেবদনা জানাি ।  

‘ব ব  গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম  ২০১৮  ’ ও ‘ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ 

াথিমক িব ালয় টবল নােম  ২০১৮’- এর চ াি য়ন এবং রানাস-আপ সকল দেলর সদ েদর জানাই অিভন ন ও 

েভ া। অংশ হণকারী সকল িশ াথ েদর জ  আমার ীিত ও েভ া।  

িধম লী, 

আমরা জািতর িপতার ে র উ ত-স  বাংলােদশ গড়ার ল  িনেয় কাজ করিছ। এ লে  আমরা িশ েদর নাগিরক 

িহেসেব গেড় লেত চাই। কারণ আজেকর িশ রাই আগামী িদেনর বাংলােদশ িনমাণ করেব। আর িশ েদর  শারীিরক ও 

মানিসক িবকােশ পড়ােলখার পাশাপািশ খলা লা ও সাং িতক কমকা  অপিরহায। 

শারীিরক ও মানিসক িবকাশ, ঐক  এবং িতেযািগতার সহায়ক িহেসেব ২০১১ সাল হেত দেশর সকল াথিমক 

িব ালেয়র ছা -ছা ীেদর অংশ হেণ আ ঃ াথিমক িব ালয় ীড়া ও সাং িতক িতেযািগতার আেয়াজন করা হে । আমরা 

যখনই রা  পিরচালনার দািয়ে  এেসিছ, তখনই খলা লার উ য়েন কাজ কেরিছ। আমরা ২০১০ সাল হেত িতবছর        ’ব ব  

গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম    ’ এবং ২০১১ সাল হেত ‘ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব গা কাপ 

াথিমক িব ালয় টবল নােম   ’ আেয়াজন করিছ।  

এ িতেযািগতার ফল আমরা পেত  কেরিছ। আমােদর বয়সিভি ক দল েলা দ িড়েয় গেছ। আমােদর নারী অ -

১৪, অ -১৬, অ -১৮ এবং জাতীয় দেলর ৫০ জন খেলায়ােড়র মে  ৩৬ জন ‘ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব 

গা কাপ াথিমক িব ালয় টবল নােম   ’ থেক এেসেছ। আমরা জাতীয় ও আ জািতক িবিভ  িতেযািগতায় সাফ  

পাি । স িত টােন নারী অ -১৮ দল এএফিস কােপ ভারতেক হািরেয় চ াি য়ন এবং অ -১৫ দল হংকং এ অ ি ত 

জিক কােপ চ াি য়ন হেয়েছ। 

আমরা চাই িশ রা পড়া নার পাশাপািশ শারীিরক কায েম অংশ হণ ক ক। এেত তােদর মধার িবকােশর পাশাপািশ 

শারীিরক গঠেনর উ িত হেব। িশ েদর - রভােব গেড় লেত সরকােরর পাশাপািশ িশ ক, অিভভাবক সকলেক এিগেয় 

আসেত হেব। 



িধম লী, 

একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন িবজেয়র মা েম আওয়ামী লীগ সরকার ন নভােব দেশর দািয়  িনেয়েছ। আমরা 

িনবাচনী ইশেতহাের পির ার কের বেলিছ য, িশ াখােত সেবা  বরা  ও তার কাযকর বহার িনি ত করা হেব এবং আমরা 

বাংলােদশেক স ণভােব িনর রতার অিভশাপ  করব।  

 জািতর িপতার আজীবেনর লািলত - ধা ও দাির  িনভর বাংলােদশ গড়েত আমরা আজ অ ীকারাব । 

বাংলােদেশর িব ল জনেগা ীেক আ িনক িব ানিভি ক বা ব খী িশ ায় িশি ত কের জনস েদ পা েরর ল  িনেয় 

আমরা কাজ কের যাি । আমােদর এ িশ েদর জনস েদ পা র করেত পারেল আমরা অথৈনিতক ও মানব উ য়েনর 

চকস েহর কাি ত পযােয় উ ীত কের এক  উ ত জািত িহেসেব িনেজেদর িতি ত করেত পারব বেল আিম িব াস কির।  

ছা  সানামিণরা, 

আমরা য দেশ বাস করিছ। লাল-স েজর য পতাকা তা িক  একিদেন আেসিন। এর িপছেন রেয়েছ অেনক 

আ ত ােগর ইিতহাস। আর য মা ষ  সবেচেয় বিশ আ ত াগ কেরিছেলন, িযিন পািক ািন শাসক গাি র িনযাতন এবং 

ব না সহ  কের জািতেক ি র  দিখেয়িছেলন। িতিনই ব ব  শখ িজ র রহমান, আমােদর জািতর িপতা। আর জািতর 

িপতার সকল কােজর অ ে রণার উৎেস িছেলন ব মাতা বগম ফিজলা ন নছা িজব। তাই ভিব ৎ জ  িহেসেব এই 

রণাদায়ী নারীর অবদান স েক তামােদর জানা েয়াজন।  

বাংলােদশেক এিগেয় িনেয় যেত হেব তামােদর। তামরাই গেড় লেব আগামীর বাংলােদশ। এজ  তামােদর মা-

বাবা ও িশ কেদর কথা নেত হেব, িনয়ম লা মেন চলেত হেব এবং রভােব জীবনযাপন করেত হেব। সকেলর িত 

ভােলাবাসা, া, সহমিমতা ও সহেযািগতার মানিসকতা তামরা গেড় লেব। পািরবািরক, সামািজক ও িব ালেয়র কমকাে  

সি য় অংশ হেণর মা েম িনেজেদর ও অপেরর অিধকার, কত  ও দািয়  স েক সেচতন হেব। জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ , 

সািহত  ও সং িতর িত ােবাধ গেড় লেত হেব। 

তামােদর মেন রাখেত হেব আমরা িবজয়ী জািত। আমরা ি  কের িবজয় অজন কেরিছ। বাঙািল কারও কােছ 

মাথা নত কের না, করেব না। এই দশেক আমরা দি ণ এিশয়ার শাি ণ উ ত-স  দশ িহেসেব গেড় লেত স ম হব, 

ইনশাআ াহ। সকলেক ধ বাদ। 

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


