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pধানমntী  েশখ  হািসনা  ত ণ
pজেnর  শারীিরক  o  মানিসক
িবকােশ  েখলাধুলার  oপর

tােরাপ  কের  বেলেছন,  ‘তার
সরকার  িkেকট  eবং  ফুটবেলর
পাশাপািশ              েটিনসসহ
aনয্ানয্  েখলার  pসােরo  সমান

t  িদেc।  ফুটবল-িkেকেটর
পাশাপািশ  eিগেয়  যােc  েদেশর
েটিনসo।’ িতিন েটিনস aনশুীলেনর
জনয্  েদশবাসীর  pিত  আhান
জানান।  pধানমntী  বেলন,  ‘আমরা
েখলাধুলােক  েবিশ  t  িদিc
eজনয্  েয  ত ণpজn  যত  েবিশ
eেত aংশ েনেব ততটাi তােদর মন-
মানিসকতা  আেরা  ভােলা  হেব।
শারীিরকভােব  সুs  হেব  eবং
িনেজেদর  আেরা  েবিশ  ৈতির  করেত
পারেব।’
গতকাল বধুবার aপরােh গণভবেন
‘েশখ রােসল  আnজর্ ািতক kাব  কাপ
েটিনস  টুনর্ােমn-2019’  e

aংশgহণকারী িবিভn েদেশর pিতিনিধ eবং kটনীিতকেদর সে  েসৗজনয্ সাkােত িতিন e কথা বেলন।
pধানমntী বেলন, ‘িkেকট, ফুটবল িনেয়i আমরা সবসময় েমেত থািক। তেব েটিনসo aেনক tপূণর্।
বাংলােদেশ িkেকট eবং ফুটবল জনিpয় েখলা হেলo eখন মানষু েটিনেসর সে o পিরিচত হেc। আর ei
pিতেযািগতা আেয়াজেনর পের ত ণpজn আেরা েবিশ কের েটিনেসর pিত আকৃ  হেব বেল আিম মেন
কির।’  িতিন  বেলন,  তার  সরকার  েটিনস  েকাটর্  ৈতির  eবং  pিশkণ  pদানসহ  sুল,  কেলজ  o
িব িবদয্ালয়পযর্ােয় pিতেযািগতা আেয়াজেনর মধয্িদেয় ei েখলািটর pসাের িবিভn পদেkপ gহণ কেরেছ।
িতিন  েছেলেমেয়েদর  ei  েখলায়  eিগেয়  আসার  আhান  জািনেয়  বেলন,  ‘আমােদর  েছেলেমেয়রা  েযন  ei
েখলাধুলায় eিগেয় আেস eবং তােদর জনয্ pিশkেণর বয্বsা আমরা করব। আমরা েটিনেসর pিত িবেশষ

t েদব। pিশkেণর েkেt সব ধরেনর সুেযাগ-সুিবধা বািড়েয় েদব, েযটা খুব জ ির।’
েশখ হািসনা খুলনায় টুনর্ােমnিট সফলভােব আেয়াজন করায় সব আেয়াজকেদর ধনয্বাদ জানান। িবেশষ
কের e বয্াপাের sানীয় সংসদ সদসয্ eবং eক সময়কার েদশবেরণয্ ফুটবলার eবং বাফুেফ সহসভাপিত

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

সালাম মুেশর্দীর ভূিমকার pশংসা কেরন। িতিন pিতেযািগতায় aংশgহণকারী 19িট েদেশর 21িট kােবর
সব সদসয্েদর pিত েভcা জািনেয় ei টুনর্ােমnিটেক t pদান কের eর সে  সmৃk থাকায় িবিভn
েদেশর রা দতূ eবং হাiকিমশনারেদর pিতo েভcা jাপন কেরন।
যুব o kীড়া  মntণালেয়র  সিচব  েমা.  আখতার  েহােসন pিতেযািগতার  িবিভn  িদক  তুেল  ধের  aনু ােন
বkৃতা  কেরন।  eসময়  বািণজয্মntী  িটপু  মুনিশ,  যুব  o  kীড়া  pিতমntী  জািহদ  আহসান  রােসল,  sানীয়
সংসদ সদসয্ সালাম মুেশর্দী eবং েশখ সালাহuিdন জেুয়ল uপিsত িছেলন।
pস ত, যুব o kীড়া মntণালয় eবং সরকােরর মntী পিরষদ িবভােগর সহেযািগতায় গত 13 েথেক 18
নেভmর  খুলনার  েশখ  রােসল  আnজর্ ািতক েটিনস  কমেpেk  ‘েশখ  রােসল  আnজর্ ািতক  kাব  কাপ  েটিনস
টুনর্ােমn-2019’র  আেয়াজন  কের  েজলা  pশাসন।  গণভবন  েথেক  িভিডo  কনফােরেnর  মাধয্েম
টুনর্ােমnিট  uেdাধন  কেরন  pধানমntী  েশখ  হািসনা।  টুনর্ােমেn  74  জন  pিতেযাগী  িতনিট  িবভােগ
pিতdিndব্তা  কেরন।  পু ষ  eকেক  ভারেতর  িনিতন  kমার  িসনহা  eবং  নারী  eকেক  মে ািলয়ার
মারােলােগা  চগেসামজাত  িশেরাপা  জয়  কেরন।  আর  পু ষ  ৈdেত  থাiলয্ােnর  চায়ানন  েকuসুেতা  o
uনশায়া ং চােরােয়ন চাikল জিুট চয্ািmয়ন হoয়ার েগৗরব aজর্ ন কেরন।
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