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রাজধানীর 93 ভাগ েখলার মাঠi েবদখল 
মিশuর রহমান খান ॥ রাজধানীর 93 ভাগ েখলার মাঠi েবদখল। u ু  রেয়েছ মা  29 ভাগ। েবদখল 93 ভােগর মে  
ািত ািনক o িসিট কেপ র্ােরশেনর িনজসব্ মাঠ থাকেলo ািত ািনক মাঠগুেলা িনিদ র্  সমেয়র পের ব  কের েদয়া হয়। eছাড়া িসিট 

কেপ র্ােরশেনর aেনক মাঠ িবেশষ কারেণ িনিদ র্  িত ান বা ােবর দখেল রেয়েছ। e কারেণ তা সাধারণ মানুষ বহার করেত পাের 
না। e িবষেয় ঢাকা u েরর েময়র েমাঃ আিতকুল iসলাম জনক েক বেলন, aেনক মােঠi জনগেণর েবশ িনিষ । তেব মাঠগুেলা 
u ার কের শী i জনগেণর জ  তা খুেল েদয়া হেব। eকিট আধুিনক শহের িবেনাদেনর পাশাপািশ সব্া য্ aবকাঠােমা িবেবচনায় 
পয র্া সংখয্ক েখলার মাঠ থাকা জরুরী। eসব মাঠ শহেরর ফুসফুস িহেসেব কাজ কের। সবুেজেঘরা যত েবিশ েখলার মাঠ তত েবিশ 
সু  থােক বািস ারা। ঢাকার দুi িসিটেত েয়াজেনর তুলনায় েখলার মাঠ aতয্  কম। রাজধানীেত বত র্মােন েছাটবড় েখলাধুলার 
েযাগয্ eমন মাঠ রেয়েছ 346িট। ায় সােড় 23 হাজার েলােকর বহােরর জ  eকিট মা  েখলার মাঠ। তেব eসব মােঠর মা  29 
ভাগ জনসাধারেণর বহােরর জ  u ু । বািকগুেলােত েখলাধুলার সু ু পিরেবশ েনi বলেলi চেল। েযগুেলায় পিরেবশ রেয়েছ 
েসগুেলার েবিশরভাগi আবার aে র দখেল। িকছু মাঠ েতা aেনক আেগi েখলার uপযু তা হািরেয়েছ।  

ঢাকা u েরর পি ম রামপুরা, মধুবাগ, েচৗধুরীপাড়া eলাকায় ায় 6 লাখ েলােকর বাস। সািব র্ক চািহদার মানদ- aনুযায়ী eসব 
eলাকায় 8৯ েখলার মাঠ েয়াজন। aথচ eকিটo েখলার মাঠ েনi। 2নং oয়াড র্ u রা eলাকার জনসংখয্া 3 লাখ 51 হাজার, 
eলাকার আয়তন 2541 eকর। বত র্মােন েসখােন মা  ছয়িট েখলার মাঠ আেছ, েযসব মােঠর আয়তন 21 eকর। নাগিরক চািহদার 
েসখােন কমপে  49 েখলার মাঠ থাকা েয়াজন। মহ ায় েখলার মাঠ না থাকায় ঘেরর মে  িডিজটাল য পািত o কি uটার 
েগেমi িতিনয়তi পা া িদেয় আস  হে  িশশুরা। eর ফেল তােদর মানিসক বৃি  বাধা  হoয়া ছাড়াo তারা েরাগ ািধেত 
আ া  হে । িবশব্ সব্া য্ সং ার মেত, eকিট পিরকি ত আধুিনক শহের িত ি র জ  ৯ বগ র্িমটার েখালা জায়গা (েখলার মাঠ, 
পাক র্ iতয্ািদ) থাকা uিচত। aথচ ায় আড়াi েকািট েলােকর ঢাকা শহের িত রেয়েছ ি র জ  মা  2 বগ র্িমটােরর কম েখালা 
জায়গা (েখলার মাঠ, পাক র্ iতয্ািদ) তেব আশার খবর হে  দুi িসিটেত িবেশষ কের দি ণ িসিট eলাকায় নতুন কের নানা আধুিনক 
সুিবধা সমৃ  েখলার মাঠ িনম র্াণ করা হে ।  

রাজধানীর 346 মােঠর মে o আবার িতিট মহ ায় েতা েনi-i, eমনিক eকিট oয়ােড র্ eকিটo েখলার মাঠ েনi eমন eলাকাo 
রেয়েছ। আবার িকছু eলাকায় মাঠ থাকেলo তােত সব র্সাধারেণর েবশ িনিষ । eমনিক েবশ িকছু মাঠ সাধারেণর জ  িনম র্াণ করা 
হেলo eসব মােঠ েকান কার পিরেষবা না থাকায় eসব মাঠেক মাঠi মেন হয় না। aিধকাংশ মােঠi রেয়েছ িনরাপ ার aভাব। 
চািহদার তুলনায় েনi পয র্া  পিরেষবা aিধকাংশ েখলার মাঠi বত র্মােন েবশেযাগয্ নয়।  

মেনািব ানী o aপরাধ িবেশষ েদর মেত, তরুণেদর aপরােধর সে  েখলার মােঠর সুিবধা, পােক র্র সংখয্া, েখালা জায়গার পিরমাণ 
ভৃিতর স ক র্ িব মান। বাংলােদশ iনি িটuট aব য্ানােস র্র (িবআiিপ) রাজধানীর েখলার মাঠ িনেয় করা eক গেবষণায় েদখা 

েগেছ, িডেট  eিরয়া ান েডপ) aনুযায়ী রাজধানীেত সােড় 23 হাজার মানুেষর জ  eকিট মা  েখলার মাঠ রেয়েছ। যা eকিট 
আধুিনক শহেরর তুলনায় aেনকটা aসব্াভািবক বেট। eরপরo েযসব মাঠ আেছ েসসব মাঠo বহার uপেযাগী নয়। আবার সরকারী 
তথা জনগেণর বহােরর জ  হoয়া সে o েবশ িকছু গুরুতব্পূণ র্ েখলার মাঠ রেয়েছ মতাসীন ি বেগ র্র দখেল। েযসব মাঠ 
নাগিরকগেণর েবশo িনিষ  করা হেয়েছ। যা চরম a ায় হেলo িসিট কেপ র্ােরশন বা মাঠ কতৃর্প  িন ুপ েথেকi জনসাধারেণর 
বহােরর েচ া করেছন না। জানা েগেছ, দুi িসিটর 346িট মােঠর মে  ি গত দখেল ( েবশ িনয়ি ত) রেয়েছ 27িট। িবিভ  

িশ া িত ােনর ািত ািনক মাঠ 252িট, আবািসক কেলানীর মাঠ 35িট o ঈদগাহ মাঠ 23িট। 

জানা েগেছ, রাজধানীর মাঠগুেলার মে  লালমািটয়া, ধানম-ি◌ o েমাহা দপুর eলাকায় েখলার মােঠর সুিবধািদ a  েয েকান 
eলাকার েচেয় তুলনামূলক ভাল। a িদেক বা া, মধুবাগ, রামপুরা, যা াবাড়ী, মগবাজার, শাহজাদপুর, নাখালপাড়া, পাiকপাড়া 
eলাকায় েখলার মােঠর সুিবধা তুলনামূলক কম। যােত eলাকাবাসী েতমন স  নয়। eর বাiের আদাবর, িসে শব্রী, পাiকপাড়া, 
মগবাজার, মধুবাগ, েতজতুরী বাজার, রামপুরা, েচৗধুরীপাড়া, হাজারীবাগ, যা াবাড়ী, জুরাiন, েধালাiপাড়, দিনয়া eলাকায় 
েয়াজেনর তুলনায় aেনক কম েখলার মাঠ রেয়েছ। eসব eলাকার বািস াগণ েখরার সুিবধা েথেক বি ত হে । েকu েকu পােশর 



eলাকার মােঠ েখলেত যান। রাজধানীর েকে  ািত ািনক েখলার মােঠর সংখয্া তুলনামূলক েবিশ হেলo া বত  eলাকাগুেলােত 
েযমন কামরা ীরচর, আফতাবনগর, জুরাiন, দিনয়া ভৃিত eলাকায় ািত ািনক েখলার মাঠ েনi বলেলi চেল।  

বাংলােদশ iনি িটuট aব য্ানােস র্র (িবআiিপ) রাজধানীর েখলার মাঠ িনেয় করা জিরেপ বলা হয়, বত র্মােন 346িট মােঠর মে  
মা  29 ভাগ মাঠ জনসাধারেণর জ  u ু  রেয়েছ। eমন মােঠর সংখয্া েমাট 53িট। eছাড়া 252িট ািত ািনক মাঠi যা েমাট 
মােঠর 71 শতাংশ িবিভ  ল কেলজ, মা াসা, সরকারী িত ােনর। eসব মাঠ সবসময়i ব  রাখা হয়। িশ া িত ােনর ছা ছা ী 
কতৃর্ক সমেয় সমেয় বহার করেত বা সরকারী িত ােনর িবিভ  কােজর জ i শুধু বহার করা হয়। eর বাiের সাধারণ 
নাগিরকগণ েকান সময়i eসব মাঠ বহার করেত পােরন না। 6 ভাগ েখলার মাঠ িহেসেব বহৃত হে  যা মূলত ঈদগাহ মাঠ। 
eমন 23িট মাঠ রেয়েছ েযখােন েখলার পিরেবশ রেয়েছ। িবিভ  কেলািনেত রেয়েছ 35িট মাঠ যা েমাট মােঠর 21 ভাগ। eছাড়া 
েবশ িনয়ি ত বা দখেল রেয়েছ েযখােন জনসাধারেণর জ  িনিম র্ত হেলo নাগিরকগণ েযেত পােরন না eমন মাঠ রেয়েছ 27িট। যা 

েমাট মােঠর শতকরা 8 ভাগ। জানেত চাiেল বাংলােদশ iনি িটuট aব য্ানােস র্র (িবআiিপ) সাধারণ স াদক পিরক নািবদ 
আিদল েমাহা দ জনক েক বেলন, রাজধানীেত বসবাসকারী েকািট েকািট নাগিরেকর িবেনাদন তথা ীড়ামুখী করেত হেল দুi িসিটর 
সকল কােরর মাঠ জনসাধারেণর েখলার জ  েখােল েদয়া uিচত। eর মে  িবিভ  িশ া ািত ােনর মাঠগুেলােক িকভােব সেব র্া  
কােজ লাগােনা যায় তা ভাবেত হেব েময়রেদর। েয়াজেন িদেন o রােত eসব মাঠেক বহার uপেযাগী করেত হেব। eজ  িসিট 
কেপ র্ােরশন o সরকারেক পিরক নামািফক িবেশষ uে াগ হণ করেত হেব।  

রাজধানীর মাঠ িনেয় করা িবআiিপর জিরপ েশেষ মাঠ u াের o পুনঃিনম র্ােণর জ  eমনিক নতুন বিধ র্ত eলাকায় মাঠ িনম র্ােণর 
েয়াজনীয়তা uে খ কের েবশ িকছু সুপািরশ তুেল ধরা হয়। eেত বলা হয়, oয়াড র্িভি ক েখলার মাঠ িনম র্ােণ ভূিম aিধ হেণর 

মা েম েমগা ক  হণ করা। পিরক না বা বায়েন েখলার মােঠর সিঠক বহার o র ণােব ণ িনি ত করেত ানীয় oয়াড র্ 
কাuি লর কিমuিনিট িভি ক সংগঠনগুেলােক কােজ লাগােব। েখলার িতেযািগতা o আেয়াজেনর uে াগ েনয়া। েখলার মােঠ যেথ  
পিরমাণ বসার জায়গা রাখা, েখলাধুলার সর াম eবং পয র্া  সুিবধািদ দান, মােঠ াডলাiেটর ব া করা। িবেশষ েয়াজেন 
রােতর েবলা মাঠ বহারকারীেদর কাছ েথেক সব্  পিরমাণ িফ আেরাপ করা, মােঠর ন ার সিঠক বা বায়ন করা, িবিভ  েমলা িকংবা 
a া  aনু ােনর জ  েখলার মাঠ বরা  েদয়ার সং িত ব  করা, েখলার মােঠ aৈবধভােব ভাসমান বাজার বা াক-ির া য্া  না 
করেত েদয়া, সকল বয়েসর নারী-পুরুষেদর জ  বয়সিভি ক েখলার মােঠর ন া ণয়ন করা। িশশু eবং মিহলােদর জ  আলাদা 
িবেশষ েখলার মােঠর ব া করা। িতিট oয়ােড র্ শুধু েমেয়েদর জ  নূয্নতম eকিট েখলার মাঠ িনধ র্ারণ করা। তেব সরকারী মিহলা 
ল o কেলেজর মাঠ eে ে  a ািধকার েদয়া। 

পাড়া বা মহ ািভি ক িশশুেদর জ  সরকারী-েবসরকারী িভি েত েখলার ােনর পিরক না হণ o বা বায়ন করা। পাড়া-
মহ ািভি ক িশশুেদর জ  েখলার ান ƣতিরেত পিরক না হণ o র ণােব েণ eলাকাবাসী eবং eলাকার িশশুেদর স ৃ  করেত 
হেব। eসব মাঠ র ণােব েণ eবং e সং া  পির তা কায র্ েম েলর ছা ছা ীেদর স ৃ  করার কথা বলা হয়। 
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