
বাাংলাদেদের ক্রীড়ার বর্তমান অবস্থা, সরকাদরর বববিন্ন পেদেপ ও সুপাবরে 

নাজমুল আদববেন ফাবিম 

স্বাধীনতা পরবতী পঞ্চাে বছরর ক্রীড়া ক্ষেরে সবচাইরত লেণীয় ক্ষে পররবততনটি পররলরেত হরয়রছ তা হরে ক্ষেলাধুলা 

ক্ষে ক্ষেন্দ্র েরর সাধারণ মানুরের আগ্রহ, যুবসমারের ক্ষেলাধুলারে ক্ষপশা রহরসরব গ্রহণ েরার মানরসেতা এবং সরব তাপরর 

আন্তেতারতে ক্রীড়া ক্ষেরে সফলতার তীব্র আোঙ্খা। ক্ষেরশর মানুে এেন ক্ষেবল আন্তেতারতে প্ররতরোরিতায় অংশগ্রহণ েরা ক্ষে 

রেংবা োতীয় েরলর তুলনামূলে ভারলা ক্ষেলার সেমতারে  েরেষ্ট মরন েরর না, এেন সবাই সফলতা চায়, চায় আন্তেতারতে 

পররমণ্ডরল োতীয় পতাোর সরিৌরব উপরিরত। আর তাই আমরা ক্ষেেরত পাই বাবা মা’র হাত ধরর রশশু, রেরশার বা 

রেরশারীরের ক্ষেলার মারে সরব উপরিরত, ডাক্তার রেংবা ইরিরনয়ার হবার পাশপারশ সন্তান ক্ষেলারে ক্ষপশা রহরসরব গ্রহণ েররত 

চাইরল তারতও অরভভাবরের সরেরহ সম্মরত। আমারের অরিাচররই ধীরর ধীরর ক্ষেলাধুলা আমারের দেনরিন েীবরনর অংরশ 

পররণত হরয়রছ, দেরনে পরেোর দুই পাতা জুরড় োেরছ এর েবর এমনরে শুধু ক্ষেলাধুলারে ক্ষেন্দ্র েরর োরড়রয় োরে ক্ষপার্ তস 

চযরনল। সামবিক দৃরষ্টভরির এই পররবততরনর োররণ বততমান সমরয়র এেেন সফল ক্রীড়ারবরের গ্রহণরোগ্যতা আরির তুলনায় 

অরনে বৃরি ক্ষপরয়রছ এবং তারের সামারেে অবিানও এখন অন্য ক্ষে ক্ষোরনা ক্ষপশায় সফল মানুেরের সমতুল্য বা ক্ষেে রবরশরে 

ক্ষবরশও। আর তাই এেেন সারেব আল হাসান, এেেন সারবনা োতুন, এেেন ক্ষরামান সানা রেংবা এেেন রসরিকুর র রহমান 

আে সমারে এতর্া সমাদৃত, সম্মারনত। এেো সরতয ক্ষে ক্ষছরলরের ক্ষেরে ব্যাপারটি েরতার্া সহে রছল ক্ষমরয়রের ক্ষেরে তরতার্া 

নয়। রেন্তু রেন ক্ষশরে ক্ষমরয়রাও রপরছরয় োরেরন। রক্ররেরর্ আমারের ক্ষমরয়রের এরশয়া োপ েয় রেংবা নারী ফুর্বরল রনরেরের 

ক্ষোগ্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ রেরয় সাফ ফুর্বরল চযারিয়ন হওয়া এবং এই সফলতারে রিরর সাধারণ মানুরের উচ্ছ্বাস উন্মােনা 

একথাই প্রমাণ কদর। ভাররারতালরন মারবয়া আক্তার এর এস এ ক্ষিমস এ অস্রুসেল ক্ষচারে স্বণ তপেে গ্রহরণর ক্ষসই দৃশ্য আমরা 

রনশ্চয়ই ভুরল োইরন রেংবা আরত সম্প্ররত আরচারররত রেয়া রসরিেীর রবশ্ব অরলরিরে অতযন্ত সম্মানেনে অংশগ্রহণ 

আন্তেতারতে ক্রীড়ারেরে আমারের আরও সুির ভরবষ্যরতরই  ইরিত বহন েরর।  

ক্রীড়ারেরে আমারের েত অেতন তার ক্ষপছরন ক্রীড়ারবে, সংিেে বা সমে তেরের  অবোন অনস্বীোে ত এবাং র্ার 

পাোপাবে বববিন্ন ব্যবি মাবলকানাধীন প্রবর্ষ্ঠানও স্পন্সর বিদসদব গুরুত্বপূর্ ত ভূবমকা ররদখ চদলদে, রেন্ত তারপরও এর অন্যর্ম 

চারলোশরক্ত রহরসরব আমরা সরোররেই ক্ষেেরত পাই। েরয়েটি ক্ষেলা বাে রেরল বারে প্রায় সব ক্ষেলাই সরোরর পৃষ্ঠরপােেতায় 

পররচারলত হরয় োরে। রবরভন্ন ক্ষফডাররশন এবং সংিেরনর মাধ্যরম আরয়ারেত প্ররতরোরিতা, ক্ষেরলায়াড় বাছাই, প্ররশেণ েযি 

পররচালনাসহ আন্তেতারতে প্ররতরোরিতায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সেল ব্যয়ভার সরোরই বহন েরর োরে। এছাড়া ক্রীড়া িাপনা 

রনম তারনর ক্ষেরেও সরোর গুরুত্বপূণ ত অবোন ক্ষররে চরলরছ। বততমান অে ত বছররও বরািকৃত বারেরর্র এেটি বরড়া অংশ ব্যয় হরব 

রবভািীয় পে তারয় আধুরনে ক্ষেরডয়াম, রেমরনরশয়াম, সুইরমংপুল এবং উপরেলা পে তারয় ক্ষশে রারসল রমরন ক্ষেরডয়াম রনম তাণ 

বাবে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অধীনি ‘োতীয় ক্রীড়া পররেে’ এই িাপনাসমূহ রনম তারণর ক্ষেরে এবং ‘ক্রীড়া পররেপ্তর’ তৃণমূল পে তায় 

ক্ষেরে রবরভন্ন ক্ষেলা আয়েরন গুরুত্বপূণ ত ভূরমো পালন েরর চরলরছ।  

সরোররর এেটি স্বায়তশারসত প্ররতষ্ঠান রহরসরব বাংলারেশ ক্রীড়া রশোপ্ররতষ্ঠানও ইরতামরধ্য এেটি ক্রীড়া প্ররশেণ 

ক্ষেন্দ্র রহরসরব ক্ষেরশ রবরেরশ প্রচুর সুনাম অেতন েরররছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইরতামরধ্যই প্ররতষ্ঠানটির েম তোরণ্ড সন্তুরষ্ট প্রোশ 

েরর এটিরে ক্রীড়া ক্ষেরে এেটি মরডল রহরসরব রবরবচনায় রনরয় অনুরূপ আরও প্ররশেণ ক্ষেন্দ্র রনম তাণ েরর ক্ষেশব্যাপী ছরড়রয় 

রছটিরয় োো ক্ষমধাবী ক্ষেরলায়াড়রের েন্য আধুরনে ক্রীড়া প্ররশেরণর সুরোি দতররর রনরে তশনা প্রোন েরররছন। বততমারন প্রধান 

ক্ষেন্দ্র ঢাোসহ সারা ক্ষেশব্যাপী ছয়টি ক্ষেন্দ্র ররয়রছ এবং ময়মনরসংহ ও রােশাহীরত আরও দুটি নতুন ক্ষেন্দ্র িাপরনর োে 

চলরছ। বলাই বাহুল্য রবরেএসরপ পররচালনার সারব তে ব্যয়ভারও সরোরই বহন েরর। তরব সরোররর ক্রীড়া েম তোণ্ড ক্ষেবলমাে 

বারের্ প্রনয়ন, ক্রীড়া িাপনা রনম তাণ বা রবরভন্ন সংিেন ক্ষে আরে তে সহরোরিতা প্রোরনর মরধ্যই সীমাবি োরেরন। আমরা 

বারবার ক্ষেরশর ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অন্যান্য গুরুত্বপূণ ত ব্যরক্তবি ত ক্ষে ক্ষেরেরছ অধীর আগ্রহ রনরয় েশ তেরের 

সারররত অবিান রনরত, ক্রীড়ারবেরের সফলতা বা ব্যে ততায় তারের পারশ োড়ারত। ক্ষেরেরছ সহানুভূরতশীল  প্রধানমন্ত্রী ক্ষে দুুঃি 

আেবা অসুি ক্রীড়ারবেরের প্ররত সাহারের হাত বারড়রয় রেরত রেংবা ক্ষে ক্ষোরনা ইরতবাচে অেতনরেই স্বীকৃরত রেরত, দু হাত 

ভরর পুরস্কৃত েররত। এ বছর ক্ষেরে ‘োতীয় ক্রীড়া পুরস্কার’ এর পাশপারশ ‘ক্ষশে োমাল ক্রীড়া পররেে পুরস্কার’ এর সংরোেন 

সরোররর ক্রীড়া প্রীরতরই পররচায়ে।  ক্ষেলাধুলার প্ররত রারের এই দৃরষ্টভরি ও গুরুত্ব প্রোন সামরগ্রেভারব এেটি  ইরতবাচে 

ক্রীড়া আবহ দতরররত এবং সমারে ক্রীড়া এবং ক্রীড়া সংরিষ্ট সেল ক্ষে আরও মে তাোর আসরন অরধরষ্ঠত েরার ক্ষেরে রবরশে 

ভূরমো পালন েররছ।   

স্বািয, রশো,অে তনীরত এই সরবর পাশাপারশ ক্রীড়া ক্ষেরে অরেতত সফলতারেও বততমান যুরি এেটি আধুরনে ও সফল 

রারের উন্নয়রনর গুরুত্বপূণ ত মাপোঠি রহরসরব রবরবচনা েরা হয়। অে তননরতে উন্নয়রনর ফলশ্রুরতরত উন্নয়নশীল রাে রহরসরব 

বাংলারেশ আে ক্ষেমন সমাদৃত ঠিে তার পাশাপারশ আমারের রােীয় ভাবমূরতত উজ্জল েরার ক্ষেরে রক্ররেরর্র ভূরমোও অনুরূপ। 



পৃরেবীর অরনে ক্ষেশরেই আমরা রচরন বা োরন ক্ষেবল ক্রীড়া ক্ষেরে সফলতার েন্য, ক্ষসই ক্ষেশ উন্নত রেংবা অনুন্নত রে না ক্ষসই 

রবরবচনায় নয়। শুধু তাই নয়, ক্রীড়া ক্ষেরে আমারের নারী ক্রীড়ারবরের এই ক্ষে সফলতা তা ক্ষেবলমাে ক্ষেলাধুলায় আমারের 

ক্ষমরয়রের উন্নরতর েোই বরল না পাশাপারশ আমারের সমারে ক্ষমরয়রা ক্ষে প্ররতযে ক্ষেরেই এমন রে ক্ষেলাধুলার মরতা এেটি 

েটিল রবেরয়ও পুরুেরের পাশাপারশ সমান তারল এরিরয় চরলরছ এবং সব রবেরয় তারা ক্ষে সমান অংশীোর, ক্ষসই বাততাও ক্ষেয়। 

এটি অতযন্ত সম্মানেনে এবং অনুেরণীয়। শুধু ক্ষেরশর ভাবমূরতত নয় দুটি ক্ষেরশর মরধ্য রবরােমান রােননরতে সমস্যা রনরসরন 

অেবা চলমান বন্ধুত্বপূণ ত সিেত ক্ষে আরও দৃঢ় েরার ক্ষেরেও আন্তেতারতে ক্রীড়ািন ক্ষে ব্যাবহাররর নেীর ররয়রছ। তরব ক্ষেবল 

মাে আন্তেতারতে ক্রীড়া ক্ষেরে সফলতাই ক্ষেলাধুলায় অংশগ্রহরণর  বা ক্ষেলাধুলা ক্ষে পৃষ্ঠরপােেতার এেমাে উরিশ্য নয়। এর 

পাশাপারশ শারীররে এবং মানরসে সুিতা সিন্ন েনরিাষ্ঠী দতরর েরার ক্ষেরেও ক্রীড়ার ভূরমো অপররসীম। রেরশার এবং যুব 

সমােরে মােে বা সন্ত্রাসমুক্ত রাো, তারের দনরতে স্খলরনর হাত ক্ষেরে রো েরর সমারেে এবং মানরবে গুনসিন্ন মানুে 

রহরসরব িরড় ক্ষতালার ক্ষেরে ক্ষেলাধুলার ক্ষোরনা রবোল্প ক্ষনই। আর তাই আমারের তরুণ সমােরে ক্রীড়ামুরে েরার ব্যপারর 

উরযাি গ্রহরণর েন্য আমরা আমারের সরোর প্রধানরে বারবার বলরত শুরন। ক্ষে উরযারির অংশ রহরসরব ক্ষেলাধুলারে 

রবরেন্দ্রীেররণর লরে বততমারন ক্রীড়া মন্ত্রণালরয়র অধীরন ক্ষেশব্যাপী  ক্রীড়া সুরবধারে রনম তাণসহ রবরভন্ন ক্রীড়া োে তক্রম চলমান।  

বততমান ক্ষপ্রোপর্রে রবরবচনা েররল অদূর ভরবষ্যরত বাংলারেশ ক্রীড়া ক্ষেরে আরও সুনাম অেতরনর স্বপ্ন ক্ষেেরতই 

পারর। তরব এইেন্য ক্ষেটি প্ররয়ােন তা হরে েীি ত পররেল্পনা। এই ক্ষেরে প্রেরমই সম্ভাবনাময় ক্ষেলাগুরলরে রচরিত েরা অতযন্ত 

েরুরর। দুই এেটি ক্ষেলা বাে রেরল রনের্ ভরবষ্যরত েলীয় ক্ষেলায় সফলতার সম্ভাবনা খুব এের্া ক্ষনই বলরলই চরল আর ক্ষসই 

োররণই সম্ভাবনাময় ব্যরক্তরেরন্দ্রে েরয়েটি ক্ষেলারে রিরর পররেল্পনা সাোরনা প্ররয়ােন। আন্তেতারতে মারনর ক্ষেরলায়াড় প্রস্তুরত 

প্ররক্রয়াটি অতযন্ত ব্যয় সারপে আর তাই রনরে তষ্ট েরয়েটি ক্ষেলায় মনরোিী হওয়াই যুরক্তসিত এবং ক্ষসই অনুোয়ী রবরনরয়াি 

হওয়া েরুরর। এই রবরনরয়াি অতযন্ত রনয়মতারন্ত্রেভারব রনব তারচত ক্ষেলাসমূরহর ক্রীড়া িাপনা রনম তাণ ক্ষেরে শুরু েরর মানসিন্ন 

অভযন্তরীণ প্ররতরোরিতা ও প্ররশেরণর আরয়ােনসহ আন্তেতারতে পরররবরশ োপ োওয়ারনা, সব ব্যাপাররই হওয়া বাঞ্ছনীয়।  

ক্রীড়া সামগ্রীর সহেলভযতা রশশু রেরশাররের ক্ষেলাধুলায় অংশগ্রহরণ আগ্রহী েরর ক্ষতালার এেটি অন্যতম পূব তশতত। দুুঃেেনে  

হরলও সতয ক্ষে আমোরন রনভ তর হওয়ায় আমারের ক্ষেরশ ক্রীড়াসামগ্রীর মূল্য আরশপারশর ক্ষেরশর তুলনায় অরনে ক্ষবরশ। েনরপ্রয় 

ক্ষেলাগুরলর ক্ষেরে এটি আরও ক্ষবরশ প্ররোেয। এর ফরল ইো োেরলও আরে তে োররণ ক্ষেলাধুলা ক্ষেরে বরিত হওয়া আেবা 

তুলনামূলে স্বল্প মূরল্যর এবং রনম্ন মারনর ক্রীড়াসামগ্রীর ব্যবহার, এটিই হরে আমারের ক্ষেলার মারের দেনরিন রচে। এর ফরল 

‘ক্ষবইস রক্ররয়শন েনরসপ্ট’ টি োরুণভারব রবরিত হয়। এর ক্ষেরে পররোণ ক্ষপরত চাইরল প্রেমত আমোরনকৃত ক্রীড়াসামগ্রীর উপর 

ক্ষেরে ট্যক্স েমারনার ব্যপারটিরভরব ক্ষেো ক্ষেরত পারর এবং তার পাশাপারশ সাধারণ মারনর ক্রীড়া উপেরণ আমরা ক্ষেশীয়ভারব 

প্রস্তুত েররত পারর রে না তাও ক্ষভরব ক্ষেো প্ররয়ােন। রশশু, রেরশার এমনরে যুবেরেরও এেটি বরড়া অংশ এই মারনর 

ক্রীড়াসামগ্রী ব্যবহারর অভযস্ত। আমরা েরে আপাতত সাধারণ ক্ষেরে মধ্যম মারনর ক্রীড়া উপেরণ প্রস্তুরতরতও সেম হই তাহরল 

রনরশ্চতভারবই আমারের ক্ষেলার মারের রচে বেরল োবার ক্ষেরে তা গুরুত্বপূণ ত ভূরমো পালন েররব। তার পাশাপারশ দবরেরশে 

মুদ্রার সাশ্রয় হওয়া এবং নতুন োরের ক্ষেে দতরর হবার ব্যপারটি ক্ষতা আরছই। তরব সব চাইরত গুরুত্বপূণ ত ক্ষে রবেয়টি তা হরে 

প্রারন্তে পে তায় ক্ষেরে রনয়রমত ক্ষেলাধুলার আরয়ােন রনরশ্চত েরা। উপরেলা ও ক্ষেলা পে তারয় ক্রীড়া োে তক্রম আরয়ােন 

বাধ্যতামূলে েরা প্ররয়ােন। সরতযোর ক্ষমধাবীরা ক্ষেন রারের এই রবরনয়রির সুফল ক্ষপরত পারর তা রনরশ্চত েররত হরব। এোরন 

সততা ও সেতার রবেয়টি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ত। রাে ক্ষেন তার সবচাইরত ক্ষমধাবী সন্তানরের ক্ষসবা ক্ষেরে বরিত না হয় তা রনরশ্চত 

েরা অতযন্ত েরুরর। 

ক্ষেলাধুলা এেটি রবজ্ঞান রভরতে রবেয় তাই এই সংক্রান্ত সব প্ররের উতর বা সমাধান ক্ষেৌরক্তে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং 

স্বভাবতই এখাদন আরবি প্রসূত রসিান্ত ক্ষনয়ার সুদ াগ রনই। আর র্াই, একটি উপযুি পবরদবে সৃবির লদে প্রদ াজনী  

মানবসিে অে তাৎ নীরতরনধ তারে ক্ষেরে শুরু েরর সংিেে, ক্ষোচ, রফর্রনস ক্ষেইনার, রফরেও, আিায়ার, ক্ষররফরর, মােেমী 

আথবা ক্রীড়া রবজ্ঞানী প্ররতযরেই ক্ষেন রনে রনে ক্ষেরে ক্ষোগ্য ক্ষেরে ক্ষোগ্যতর রহরসরব রনরেরের িরড় তুলরত পারর ক্ষসইটিও 

রনরশ্চত েরা প্ররয়ােন। বাংলারেশ অরলরিে এরসারসরয়শন এেটি এডুরেশন প্যরনরলর মাধ্যরম এই োরের তোররে েররত 

পারর। এর পাোপাবে আমারের সারব তে ক্রীড়া োে তক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভারব রবরিেরণর েন্য  ক্ষেন্দ্রীয়ভারব এেটি ররসাচ ত ক্ষসল িেন 

েরাও েরুরর। এর মাধ্যরম আমারের ক্রীড়া সংক্রান্ত সেল োে তক্ররমর রবরিেণ, মূল্যায়ন এবং ভরবষ্যরত েরণীয় সম্পদকত সুপষ্ট 

রেেরনরে তশনার সুরোি দতরর হরব।  

ক্ষেলাধুলারে রিরর সাধারণ মানুরের আোঙ্খা এবং সরোররর পৃষ্ঠরপােেতারে পু ুঁরে েরর ক্রীড়া সংরিষ্ট সবাই েরে সততা এবং 

সেতার সারে সারব তে ক্রীড়া োে তক্রম পররচালনায় এরিরয় আরস তাহরল অরনে সীমাবিতা সরেও ভরবষ্যরত ক্ষোরনা এেরেন 

রবশ্বোপ রেংবা অরলরিে পেে েয় রনরশ্চতভারবই সম্ভব। বিবন্ধুর ক্ষনতৃরত্ব ক্ষেই লাে শরহরের তযারির রবরনমরয় আমারের 

আত্মপররচরয়র সুরোি ক্ষপলাম এবং ক্ষপলাম এেটি স্বাধীন রাে, তারের এইটুকুর  প্ররতোন ক্ষতা আমরা রেরতই পারর।  
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