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িতব ীেদর দিৃ ন ন ীড়া কমে
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বাবা-মােয়র  হাত  ধের  হাঁটেত  হয়  কারও।  কউ  কউ  আবার  িঠকভােব  কথাও  বলেত  পােরন  না।
াভািবকভােব যারা জীবন কাটােত পােরন না, তারা খলেবন কাথায়? খলার মােঠ অ  আর দশজন

িশ -িকেশােরর সে  তাল মলােত িগেয় মিড় খেয় পেড় যান িতব ীরা। তেব সই রব া কাটেত
যাে  তােদর। দেশর অ াভািবক এই িশ -িকেশারেদর জ  তির হে  ীড়া কমে । ঘর বা মােয়র
হাত ছেড় িনিবে  খলেত পারেবন না। ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ সই ব ব াই করেছ যবু ও

ীড়া ম ণালয়।

জাতীয় সংসেদর পােশর মাঠিট িতব ীেদর উ ু  খলার মাঠ  িহেসেব আেগই ঘাষণা িদেয়িছেলন
ধানম ী  শখ  হািসনা।  এবার  সখােন  তির  হেব  দিৃ ন ন  কমে ।  যখােন  িনেজেদর  মেতা
াধীনভােব  খলেত পারেবন দেশর লাখ  লাখ  িতব ী।  ধানম ী  শখ হািসনার অ েমাদেনর পর

বধুবার পুর ১২টায় জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশিরন শারমীন চৗধরুীর হােত কমে ে র নকশা তুেল
দন যবু ও ীড়া িতম ী জািহদ আহসান রােসল এমিপ। এ সময় যবু ও ীড়া সিচব আখতার হােসন,

জাতীয়  ীড়া  পিরষেদর পিরচালক (পিলক না  ও  উ য়ন) শাহ  আলম  সরদার এবং  উপ-পিরচালক
মার সাহা উপি ত িছেলন।

িতব ীেদর  জ  ২০১১  সােল  ধানম ী  শখ  হািসনা  একিট  উ ু  খলার  মাঠ  করার  ঘাষণা
িদেয়িছেলন। ২০১৫ সােল আেমিরকার লস অ াে েলেস শাল অিলি েক জয় করা ১৮িট ণপদকসহ
৫৪িট পদক িনেয় বিু িতব ী িকেশার-িকেশারীরা ধানম ীর সে  সা াৎ করেত িগেয়িছেলন। ওই সময়

িতব ীেদর খলাধলুােক ািত ািনক প দয়ার জ  সংসদ  ভবন  এলাকার পি ম  পােশর খালা
জায়গা  অ ায়ীভােব  ব বহাের জ  বেলন ধানম ী।  িতব ী  ীড়ািবদেদর সাফেল র ধারাবািহকতা
অব াহত রাখেত খেলায়াড়েদর িনয়িমত অ শীলেনর জ  ২০১৬ সােলর ১৮ িডেস র জাতীয় সংসদ
ভবেনর পি ম পােশর ৪.১৬ একর জায়গা জাতীয় িতব ী উ য়ন ফাউে ডশনেক বরা  দয়া হেয়িছল।
িমরপুর রােডর পােশ জাতীয় সংসদ ভবেনর পি ম পােশ বড় সাইনেবাডিটেত লখা রেয়েছ, ‘ ধমুা

িতব ী ব ি েদর জ  উ ু  খলার মাঠ।’ ব াস, ওই পয ই। ওই মাঠিট খলার উপেযাগী িহেসেব
এতিদন গেড় উেঠিন। সাইনেবাডিট ধু পথচারীেদর মেধ  ে র জ  িদেয়েছ। মাসখােনক আেগ সই
মাঠিটেক খলার উপেযাগী কের গেড় তালার জ  যবু ও ীড়া ম ণালয়েক িনেদশনা দন ধানম ী
শখ হািসনা। তারই াপেট ২০ নেভ র যবু ও ীড়া িতম ী জািহদ আহসান রােসল এমিপ এবং যবু

ও ীড়া সিচব আখতার হােসন মাঠিট সেরজিমন পিরদশন করেত যান। ততম সমেয়র মেধ  মাঠিটেক
িতব ীেদর খলা অ শীলেনর জ  গেড় তালার িত িতও দন। যার ি েত কমে ে র নকশাও

তির কেরেছ যবু ও ীড়া িতম ী। িসং ম, ওয়াশ ম, মােঠর সীমানা ফি ং, ওয়াকওেয়সহ মােঠর
নকশা  তির  কের  ধানম ীেকও  দখােনা  হেয়েছ।  ধানম ীর  অ েমাদেনর  পেরই  বধুবার  জাতীয়
সংসেদর ি কােরর হােত নকশা তুেল দন যবু ও ীড়া িতম ী। এখন সমাজকল াণ ম ণালেয়র সে
আেলাচনা কের কাজ র িদন ণ িঠক করা হেব। এিদেক িতব ীেদর অ শীলেনর জ  পযা  ীড়া
সাম ী  ও  ৫০০  ইলেচয়ার  দয়ার  ঘাষণা  িদেয়েছন  সাইফ  পাওয়ারেটেকর  ব ব াপনা  পিরচালক
তরফদার মা. ল আিমন, যা িতব ীেদর খলাধলুায় সহায়তা করেব বেলই মেন করেছন সংি রা।

  মাজাে ল হক চ ল
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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