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‘সেরা োঁতারুর স াঁজে বাাংলাজেশ’ শীর্ েক সুইমার ট্যাজলন্ট হান্ট অনুষ্ঠাজন অাংশগ্রহণকারী ক্ষুজে োঁতারুেহ উপশিত 

েকলজক আশম আন্তশরক শুজভচ্ছা ও অশভনন্দন োনাশচ্ছ।  

আশম গভীর শ্রদ্ধার েজে স্মরণ করশি েব েকাজলর েব েজশ্রষ্ঠ বাঙাশল, োশতর শপতা বেবন্ধু সশ  মুশেবুর রহমানজক। স্মরণ 

করশি োতীয় চার-সনতাজক, মহান মুশিযুজদ্ধর শিশ লা  শশহে এবাং শনর্ োশততা দুই লা  মা-সবানজক। 

 আে আমাজের োতীয় কশব কােী নেরুল ইেলাজমর ১১৮তম েন্মবাশর্ েকী। আশম তাঁর স্মৃশতর প্রশত গভীর শ্রদ্ধা োনাশচ্ছ। 

তরুণ েমােজক অনাচার, অশবচার এবাং কূপমন্ডূকতার অন্ধকার সভে কজর োমজন এশগজয় সর্জত এবাং অজেয়জক েয় করজত শতশন 

পথ সেশ জয়জিন। 

আমাজের শপ্রয় নেীমাতৃক এ সেজশ অন্যান্য স লাধুলার পাশাপাশশ োঁতার একটি অন্যতম েনশপ্রয় স লা। শবজের েজে 

তাল শমশলজয় বাাংলাজেশ সুইশমাং সেডাজরশজনর আন্তশরক প্রজচষ্টায় োঁতার স লাটিও দ্রুত গশতজত এশগজয় চলজি। তারই শনেশ েন 

আেজকর এ প্রশতজর্াশগতায় ক্ষুজে োঁতারুজের সমধার প্রশতেলন। 

সুশধমন্ডলী,  

সেজশ প্রথমবাজরর মত আজয়াশেত ‘সেরা োঁতারুর স াঁজে বাাংলাজেশ’ শীর্ েক সুইমার ট্যাজলন্ট হান্ট-এ নতুন প্রেজন্মর েক্ষ 

োঁতারুজের েমাজবশ ঘজেজি।  

 আশম অতযন্ত আনশন্দত সর্, আন্তেোশতক প্রশতজর্াশগতায় বাাংলাজেজশর োঁতারুরা অাংশগ্রহণ কজর পেক শনজয় আেজিন এবাং 

সেজশর ভাবমূশতে উজ্জ্বল কজর চজলজিন। েম্প্রশত ভারজত অনুশষ্ঠত ১২তম এে এ সগমে-এ মাহফুো  াতুন োঁতাজর মশহলাজের ১০০ 

শমোর ও ৫০ শমোর সেস্ট সরাজক ২টি স্বণ ে পেক শেজতজিন। এিাাাও এই সগমে-এ আরও সমাে ১৭টি পেক অেেন কজর আমাজের 

স জলায়াারা শবজেজশর মাটিজত সেজশর সুনাম বৃশদ্ধ কজরজিন।  

 গত বির অজটাবর মাজে শ্রীলাংকায় অনুশষ্ঠত South Asian Aquatics Championship এ আমাজের 

োঁতারুরা ২টি স্বণ ে, ২টি সরৌপ্যেহ ৯টি পেক পাওয়ার সগৌরব অেেন কজরজিন। 

বতেমান েরকার সেজশর আথ ে-োমাশেক উন্নয়জনর পাশপাশশ ক্রীাা সক্ষজির উন্নয়জন ব্যাপক কম েসূশচ বাস্তবায়ন কজর 

র্াজচ্ছ। ক্রীাার উন্নয়জন আমরা বদ্ধপশরকর। স্বল্প েমজয়র মজে আমরা আন্তেোশতকমাজনর সরাল বল সস্টশডয়াম ‘সশ  রাজেল সরালার 

সেটিাং কমজেক্স’ শনম োণ কজরশি। আমরা েেলভাজব ৪থ ে সরাল বল শবেকাপ আজয়ােন কজরশি।   

শপ্রয় ক্ষুজে োঁতারুবৃন্দ, 

 েব েকাজলর েব েজশ্রষ্ঠ বাঙাশল োশতর শপতা বেবন্ধু সশ  মুশেবুর রহমান এই সেশজক েকলজক্ষজি স্বশনভ ের কজর গজা 

তুলজত সচজয়শিজলন। শতশন স্বপ্ন সে জতন সেজশর সোনার সিজলজমজয়রা একশেন শবে েরবাজর মাথা তুজল োঁাাজব। বাাংলাজেজশর মু  

উজ্জ্বল করজব। োশতর শপতার সে স্বপ্ন আে সতামারাই পূরণ করজব। 

 বেবন্ধুর সিােজবলা সকজেজি মধুমশত নেী শবজধৌত টুশেপাাা গ্রাজম। সিােজবলায় মা-বাবা তাঁজক ‘স াকা’ বজল ডাকজতন। 

শতশন নেীজত োঁতার কােজতন, মাি ধরজতন। ফুেবল স লার প্রশত তাঁর সবশ স াঁক শিল। গ্রাজমর মাজে-ময়োজন েলজবজধ ফুেবল 

স লজতন। 

   সশজর বাাংলা এ সক েেলুল হক ১৯৩৯ োজল সগাপালগজের একটি স্কুল পশরেশ েজন শগজয়শিজলন। সকউ সকান েমস্যার 

কথা বলজলন না। স্কুল পশরেশ েন কজর অশতশথরা শবোয় শনজবন, এমন েময় পুশলশ-সবষ্টশন সভে কজর একটি সিজল সশজর বাাংলার পথ 



 

সরাধ কজর োঁাাজলা। সিজলটি বলল, ‘‘আপনাজক সর্জত সেব না। আমাজের সহাজস্টল কজর শেজত হজব। আমাজের পাোগার কজর শেজত 

হজব। আমাজের পাোগাজর বই সনই, স লাধুলার ব্যবিা সনই-এেব কজর শেজত হজব।’’ সেই সিজলটি সক, সতামরা োন? 

 সেই সিজলটি বা হজয় এ সেজশর মানুজর্র োবী শনজয় শবজের বুজক বাাংলাজেশজক স্বাধীন রাষ্ট্র শহজেজব প্রশতশষ্ঠত 

কজরশিজলন। শতশন োশতর শপতা বেবন্ধু সশ  মুশেবুর রহমান। 

শতশন শশশুজের খুব ভাজলাবােজতন। স্বাধীনতা লাজভর পর শতশন শশশুশশক্ষা োতীয়করণ কজরন। োংশবধাজন ২৮(৪) 

অনুজচ্ছজে শশশুজের শবর্য়টি অন্তর্ভ েি কজরন। শশশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন কজরন। শশশু উন্নয়জনর প্রস্তাব ও শশশু োংগেজনর নীশতমালা 

ততশর কজরন। প্রথম সোশভজয়ত ইউশনয়ন ভ্রমণকাজল বাাংলাজেজশর শশশুজের আকাঁ িশব শনজয় সে সেজশর সপ্রশেজডন্টজক উপহার সেন। 

সুশধবৃন্দ, 

 বাাংলাজেশ আে শুধু অথ েননশতক ও োমাশেক সক্ষজি নয়, ক্রীাা ও োাংস্কৃশতক অেজনও শবজের কাজি অনুেরণীয় একটি 

মজডল। ইজতাপূজব ে আমরা আইশেশে ওয়ার্ল্ে কাপ, এশশয়ান কাপ, োে সগমে, আন্তেোশতক সেশবল সেশনে ও বেবন্ধু সগার্ল্কাপ 

ফুেবলেহ অজনকগুজলা আন্তেোশতক ক্রীাা প্রশতজর্াশগতা েেলভাজব েম্পন্ন কজরশি। র্া সেশ-শবজেজশ প্রশাংশেত হজয়জি।   

 আমরা সেজশর েকল উপজেলায় সস্টশডয়াম িাপনেহ সেলা পর্ োজয় সস্টশডয়াম উন্নয়ন ও োংোর করশি। এিাাা শবভাগীয় 

শহরগুজলাজত সুইশমাংপুল শনম োণেহ শবজশর্াশয়ত ও আন্তেোশতক মাজনর সস্টশডয়াম ও ক্রীাা কমজেক্স শনম োণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা 

হজচ্ছ। 

তৃণমূল পর্ োয় সথজক প্রশতভাবান স জলায়াা বািাই কজর শবশভন্ন সগমে-এ তাজের প্রশশক্ষণ সেওয়া হজচ্ছ। প্রশশক্ষণ কার্ েক্রম 

আরও গশতশীল করজত েকল ক্রীাা সেডাজরশন এবাং সেলা ও উপজেলা ক্রীাা োংিাজক পর্ োপ্ত অথ ে বরাদ্দ শেজয় শশিশালী কজর 

গজা সতালা হজব।  

 ক্রীাা সক্ষজি বরাদ্দজক আশম ক নই ব্যয় মজন কশর না। কারণ মানশেক ও শারীশরক স্বািয ভাজলা রা ার েন্য স লাধুলার 

প্রজয়ােনীয়তা অপশরেীম। তাই ক্রীাােজন বরাদ্দজক আশম েব েময় শবশনজয়াগ মজন কশর।  

‘সেরা োঁতারুর স াঁজে বাাংলাজেশ’ শীর্ েক সুইমার ট্যাজলন্ট হান্ট কম েসূশচর মােজম ৬৪টি সেলা সথজক, শবশভন্ন ধাজপ বািাই 

পজব ের মােজম েব েজশর্ ৬০ েন োঁতারু বািাই করা হজয়জি। এ আজয়ােজনর েজে োংশিষ্ট েকল কম েকতো-কম েচাশর, সকাচ এবাং 

অশেশেয়ালজের ধন্যবাে োনাই ।  

 আেজকর এ অনুষ্ঠাজন োরা বাাংলাজেশ সথজক বািাই করা োঁতারুজের পক্ষ হজত সর্ প্রশতজর্াশগতার আজয়ােন করা হজলা 

তা েশতযই মজনামুধকরকর। আশম আশা করব, বািাইকৃত এ ক্ষুজে োঁতারুরা র্থার্থ অনুশীলজনর মােজম আন্তেোশতকমাজনর োঁতারু 

শহজেজব শনজেজের আত্মপ্রকাশ করজব। এজক্ষজি আমরা সতামাজের েবাতেমক েহজর্াশগতা করব। 

ক্রীাার প্রশত ভাজলাবাো থাকজল সকান বাধাই তার েন্য প্রশতবন্ধকতা সৃশষ্ট করজত পাজর না। তারই উজ্জ্বলতম শনেশ েন 

শারীশরকভাজব েীমাবদ্ধ োঁতারুজের দুব োর োঁতার। তারা এোই প্রমাণ কজরজি সর্, মজনর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবাং লক্ষয শির থাকজল 

সকান প্রশতকূলতাই বাধা হজয় োঁাাজত পাজর না। েশতযকার এ প্রশতভাবানরা শবশভন্ন প্রশতজর্াশগতায় োেল্য অেেজনর মােজম 

বাাংলাজেজশর পতাকাজক শবজের েরবাজর তুজল ধরজব -এোই আমার দৃঢ় শবোে।   

 আমার প্রাণশপ্রয় ক্ষুজে োঁতারুরা, সতামাজের পথচলা এ ান সথজকই শুরু। ভশবষ্যজত আন্তেোশতক অেজন োেল্য সপজত হজল 

মনজর্াগ েহকাজর অনুশীলন চাশলজয় সর্জত হজব। লক্ষয শির থাকজল এবাং অনুশীলজন একাগ্রতা থাকজল, সর্ সকান পর্ োয় সথজক 

োেল্য লাভ করা েম্ভব।  

আমাজের সেজশর সিজলজমজয়রা প্রশতভাবান, শকন্তু র্থার্থ লালন এবাং পৃষ্ঠজপার্কতার অভাজব সেেব প্রশতভা অকাজলই 

 জর র্ায়। এিাাা শনভৃত পল্লীজত অজনক প্রশতভা িশাজয় শিটিজয় আজি। তাজের খু ুঁজে সবর কজর র্থার্থ প্রশশক্ষণ শেজত পারজল তারা 

সেজশর েম্পজে পশরণত হজব। ক্রীাা োংগেক এবাং োংশিষ্ট ক্রীাা োংগেনগুজলাজক অনুজরাধ আপনারা এেব ক্ষুজে প্রশতভাজক 

অকাজল  জর পাজত শেজবন না। এজের পশরচর্ ো করুন। সে জবন একশেন এরাই সেজশর েন্য পেক শনজয় আেজি।  

 আশম আশা কশর, আমাজের ক্ষুজে োঁতারুরা শকশঙ্ক্ষত লজক্ষয সপৌুঁিাজত পারজব। শবজের বুজক বাাংলাজেজশর পতাকাজক 

আরও সগৌরজবাজ্জ্বল করজব। এ কামনায় এ াজনই সশর্ করশি।  

 েকলজক ধন্যবাে। 

স াো হাজেে। 

েয় বাাংলা, েয় বেবন্ধু 

বাাংলাজেশ শচরেীবী সহাক। 

... 


