
স্কেটব োর ড্ িং: র বেষবের কোবে স্কেখো 
ভবেস অ  আবেররকো 

 

রকউ োর ন ীন স্কেটোর স্করইনোলব ো। হোভোনোর এক পোবকড  ‘রককরিপ’ কোে ো স্ক খোবেন।  স্ক বের স বেবে প্ররিশ্রুরিেীল 
স্কেটব ো ড্ োর েবন করো হে িোাঁবক। (স্কনফটযোরল উইরলেোেস)। 

  

 

স্কনফটযোরল উইরলেোেস স্কেটব ো ড্ বক স্কক ল েরীরেেড ো  ো অনুভূরি প্রকোবের েোধ্যে 
রহবসব ই স্ক বখন নো, স্ক বখন ভোষো ও জোিীেিোর সীেো স্কপররবে যোওেোর এক েোধ্যে 
রহবসব ও। 

যুক্তরোবে স্কেটব োর ড্ িং র ষবের প্রথে অধ্যোপক উইরলেোেস। অল্প  েবসই রিরন রসদ্ধোন্ত 
রনবেরেবলন, এ ক্রীড়োটির প্ররি িোর স্কয ভোবলো োসো অনযব র েবধ্যও িো েরড়বে 
স্ক ব ন।  



‘ েস যখন  ের কুরড় িখনই েবন হবেরেল, স্কেটব োর ড্ িং আেোর জনয শুধ্ ুজরুরর 
নে, খু  ভোবলোভোব ই আেোর স্কলবে পড়ো উরেি এটো রনবে’-ভবেস অ  আবেররকোবক 
 বলন উইরলেোেস।  

উইরলেোেবসর িরুণ  েবস ক্রবেই স্ক রে কবর স্কলোক  স্কেটব োর ড্ িংবে আগ্রহী হবে 
উঠরেল। একসেে িোাঁর েবন হে, পোড়োর েোনুষজনবক কোেোকোরে আনোর একটো 
েোধ্যে হবি পোবর এ স্কখলোটো। স্কেটিিংবক িোই রিরন  ৃহত্তর স্কপ্রক্ষোপবট স্ক খবি থোবকন। 

স্কনফটযোরল উইরলেোেস কবলবজ স্কেটব োর ড্ িং রনবেই পড়োবেোনো কবরন। িোরপর 
ইউরনভোসডটি অ  সোউ োনড কযোরলবফোরনডেো স্কথবক পো রলক র্বলোবেরসবি েোস্টোসড র্রগ্র 
স্কনন। এ র শ্বর  যোলবেই রিরন এখন ‘স্কেটব োর ড্ িং অযোন্ড অযোকেন স্কপোটড স ইন 
র জবনস, রের্েো অযোন্ড কোলেোর’ নোবে একটি স্ককোসড পড়োন। 

স্ক বে স্কেটব োর ড্ িং অযোন্ড অযোকেন স্কপোটড স র ষবের প্রথে অধ্যোপক উইরলেোেস। এ 
েোড়ো সম্প্ররি পররোে  প্তবরর সবে হোি রেরলবে হবেবেন যুক্তরোবের প্রথে স্কেটব োর ড্ িং 
ও একোব্রেক স্কপোটড স র ষেক  িূ।  

 

‘ যোকসোই্ রিপ’ করবে রকউ োর এক িরুণ স্কেটব ো ড্ োর (স্কনফটযোরল উইরলেোেস) 

http://www.voanews.com/a/skateboarding-a-tool-for-cultural-diplomacy/3664484.html
https://share.america.gov/tony-hawk-spreads-skating-around-world/


স্কন োরলযোন্ডবসর র  স্কহবে যুক্তরোে  িূো োবসর সবে রেবল একটি স্কেটব োর ড্ িং কেডসূরে 
েোল ুকবরবেন স্কনফটযোরল উইরলেোেস। এবি ্োে রকবেোর-িরুণব র পোেোপোরে স্ক েটিবি 
সম্প্ররি আশ্রে পোওেো িরুণ রসরীে েরণোথীরো অিংে স্কনে। উইরলেোেস  বলন, 
 ’ুপবক্ষরই িরুণরো এবক অপবরর সম্পবকড  জোনবি পোরবে এ কেডসূরের েোধ্যবে। 

উইরলেোেস  বলন, ‘এস   োচ্চোর অবনবক জী বন এই প্রথে কোে স্কথবক স্কেটব োর ড্ িং 
স্ক বখবে। স্কেটব োর ড্ িংবের ভক্ত হবি রকন্তু সেে লোবেরন ওব র।’ 

যুক্তরোবের পররোে  প্তর এখন উইরলেোেসবক রকররেজস্তোন,আফেোরনস্তোন,কববোর্েো ও 
ইরথওরপেোবিও স্কেটব োর ড্ িং কেডসূরে েোল ুকরবি  লবে। 

পররোে  প্তবরর কোবজর  োইবর স্কনফটযোরল উইরলেোেস রকউ ো স্কেটস এর স্কেেোরেযোন। 
ওেোরেিংটন ও লস অযোবেবলসরভরত্তক এ অলোভজনক প্ররিষ্ঠোনটি রকউ ো ও যুক্তরোবের 
েবধ্য স্কযোেোবযোে এরেবে রনবি কোজ কবর। 

স্কনফটযোরল উইরলেোেস েব ডর সবে জোনোবলন, রকউ োবি নোরী স্কেটব ো ড্ োরব র সিংখযো 
 োড়বে। এই স্কখলোটি স সেেই পুরুষ স্কখবলোেোড়ব র স্ক রে স্কটবনবে। িব  উইরলেোেস 
স্ক বখবেন, রকউ োে স্কেবল ও স্কেবে স্কেটব ো ড্ োরব র েবধ্য স্ককোবনো ব ষেয করো হে নো।  

উইরলেোেবসর েবি, স্কেটব োর ড্ িং রনবজবক প্রকোে করো ও  ঢ়ৃিো স্কেখোে। ‘স্কেটিিংবের 
স্ককোবনো নিুন স্ককৌেল রেখবি েোইবল আপনোবক রনবজ রনবজই েেড ো কবর িো করবি 
হে।’ 

অধ্যোপক উইরলেোেবসর উপলরি, স্কেটব োর ড্ িং প্রোণেোঞ্চলযভরো স্বোধ্ীনিোর অনুভূরি এবন 
স্ক ে। পোেোপোরে এলোকোর েোনুবষর েবধ্য  ন্ধন স্কজোর োর কবর। আর উইরলেোেবসর 
েবি, স্কসটোই স বেবে গুরুত্বপূণড র ষে।  

 

http://cubaskate.com/
https://share.america.gov/are-sports-just-for-fun-not-for-these-women/

