
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

িশ েদর জ  চাই আেরা উ ু  মাঠ
----------- রদওয়ান মিুজব

কাশ : ২৫ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব ব রু  ক া  শখ  রহানার  ছেল  ও  স টার  ফর  িরসাচ  অ া ড
ইনফরেমশেনর  (িসআরআই)  াি  রদওয়ান  মিুজব  িসি ক  বিব
রাজধানীেত িশ েদর খলাধলুা ও শরীরচচার জ  আেরা অেনক বিশ
উ ু  মাঠ  রাখার  ওপর  জার  িদেয়েছন।  লশােনর  পুেরােনা
ওয়া ডারল াে ডর  জায়গায়  িশ েদর  জ  ব মখুী  খলার  মাঠ  গেড়
তালারও আ ান  জানান িতিন।  গতকাল রিববার ফইসবেুক কেয়কিট

ছিব  কাশ কের রদওয়ান মিুজব  িসি ক বিব  লেখন,  কন  পুরাতন
ওয়া ডারল া ড একিট উ ু  খলাধলুার কে  পিরণত হেত পারেব না?
পুেরাপুির িনমাণকাজ শষ হওয়ার আেগই ওয়া ডারল া ড পােক িশ রা
িভড় করেছ,  খলেছ।  একইভােব  তারা  খলার েযাগ পাে  লশান
ইয়থু  ােব  (িজওয়াইিস)।  সখােন  য  কােনা  মৗ েমর  উপেযাগী
ব মখুী িপচ তির ক ন এবং িশ েদর খলেত িদন।

উ  আদালেত  মামলা  িন ি র  পর  ২০১২  সােল  ওয়া ডারল া ড
অ ািমউজেম ট  পাক  ভেঙ  দয়  রাজউক।  এরপর সখােন  পাবিলক  পাক  িনমােণর  িনেদশনা  আেস
আদালত থেক। লশান ক ীয় পােকর িকছু অংশ ঢাকা িসিট করেপােরশেনর কাছ থেক ইজারা িনেয়
১৯৯০ সােল ওয়া ডারল া ড িচলে ন পাক িনমােণর কাজ  কের মসাস ভায়া িমিডয়া নােমর একিট

িত ান। িক  ১৯৯৫ সােলর এক িরট আেবদেন উ  আদালত ওয়া ডারল াে ডর ইজারা অৈবধ ঘাষণা
কের পােকর যাবতীয় াপনা সিরেয় ফলার িনেদশ দয়। এরপর সখােন ২০১২ সােল উে দ অিভযান
চেল।

িব  া  সং ার (ডি উএইচও) এক গেবষণার ফলাফল থেক উ তৃ  কের রিববার আেরক পাে
রদওয়ান মিুজব িসি ক বেলন, িবে  শারীিরকভােব সবচাইেত সি য় িশ েদর তািলকায় বাংলােদেশর

িশ রা রেয়েছ। িক  ঐ িতেবদন এটাও বলেছ, এ দেশ িত িতন জেনর মেধ  ই জন িশ  িদেন এক
ঘ াও শারীিরক ব ায়ােমর েযাগ পায় না।

িসআরআইেয়র এক সংবাদ িব ি েত বলা হয়, রদওয়ান মিুজব িসি ক িনেজ িনয়িমত ফটুবল খেলন।
খলাধলুার িত তার রেয়েছ অপিরসীম ভােলাবাসা। অিভভাবকেদর িত তার আ ান, ‘আপনার স ােনর

মাথায় ধু  পড়ােলখার বাঝা চাপােবন না। তােদর শারীিরকভােব সি য় হেয় উঠেত িদন।’ ধানম ী
শখ হািসনার িনেদশনায় িতিট উপেজলায় একিট কের ‘িমিন িডয়াম’  িনমােণর উেদ ােগর কথাও

সংবাদ িব ি েত উে খ করা হয়।

  িবেশষ িতিনিধ
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