
Importance of games for students – chhatro jibone khela-dhular gurutto: chhatro-chhatrider kache 
lekha pora holo ek bises sadhonar byapar. Tader mon diye porashona kortei hoy. Lekha porai… 
 
ছা জীবেন খলাধুলার       াস ৯-১০ 
 
(িসিড১৪৫এি --) 

 

ছা ছা ীেদর কােছ লখাপড়া হল এক িবেশষ সাধনার ব াপার। তােদর মন িদেয় পড়ােশানা করেতই 
হয়। লখাপড়াই িশ াথীেদর ধম। িক  ছা জীবেন দহমেনর সু  িবকােশর জেন  খলাধুলা 
অপিরহায। লখাপড়া কের ছা ছা ীরা ান অজন কের থােক। িক  তােদর চািরি ক এবং শারীিরক 
িবকােশর জেন  ধু লখাপড়া করাই যেথ  নয়। তােদর শরীর ও মেনর ব ায়াম দরকার। তাই িশ ার 
সে  খলাধুলার রেয়েছ িনিবড় সংেযাগ। 
 
পড়ােশানার পাশাপািশ িনয়িমত খলাধুলার অভ াস থাকেল দহ যমন সু  থােক তমিন মনও থােক 
িনমল। লখাপড়ার অবসের শরীর চচা খবুই জ ির। আর শরীর চচার জেন  দরকার খলাধুলা। 
শারীিরক সু তার অভােব অেনক মধাবী ছা ছা ী শষ পয  িবদ াচচায় সাফল  অজন করেত 
পােরিন এমন দৃ া  চরু আেছ। অতএব ছা  জীবেন অধ য়েনর পাশাপািশ খলাধুলাও চাই। িশ া ও 
খলাধুলা এেক অপেরর িতপ  নয়। বরং অন তম সহায়ক।  

 
ছা জীবেন চির গঠেনর ে  খলাধুলার একটা িবিশ  ান আেছ। িনয়মানুবিততা, শৃ লা, কতব  
িন া, সময়-সেচতনতা, পার িরক সহেযািগতার বাধ, সততা, নীিতেবাধ ভৃিত হল মানব চিরে র 
কেয়কিট উে খেযাগ  িদক। খলার মােঠ িনয়ম শৃ লার অভ াস বা ব জীবেন কােজ লােগ। 
খলাধুলার মাধ েম আরও কতক িল ণ ছা ছা ীরা অজন কের। দলব ভােব য কান কাজ করেত 
শেখ। এর ফেল পরবতী কােল তারা সহেজই দলব ভােব কান পিরক না পায়েন সমথ হয়। 
খলাধুলা মন থেক ভেয়র অবসান ঘটায়। একটা সু  িতেযাগীতামলূক মেনাভাব তির হয়। 

ছা জীবেন িনয়িমত খলাধুলার চচা থাকেল কম জীবেন তারা কান কিঠন কােজর মাকািবলা করেত 
ভয় পায় না। খলায় হারিজেতর ব াপারটােকও তারা সহজভােব হণ করেত অভ  হেয় ওেঠ বেল 
বা ব জীবেনর হারিজেতর খলায় তারা ভেঙ পেড়না। তােদর মেনর সার বােড়। 
 
ছা জীবেন খলাধুলার  যমন অসীম তমিন িকছু সতকতারও েয়াজন আেছ। কান িশ াথী 

ধু মা  খলাধুলার িদেক মেনােযাগ িদেল তার পড়ােশানার যেথ  িত হয়। অতএব পড়ােশানার 
পাশাপািশ খলাধুলা করেত হেব। অিতির  খলাধুলায় শরীর বিশ া  হেয় পড়েল তখন ইে  
থাকেলও পড়ােশানায় আশানু প সাফল  অজন করা যায় না।  
 
ছা জীবেন খলাধুলার একটা পণূ ান আেছ। এই িবষেয় আজকাল সরকাির এবং বসরকাির 
মহল যেথ  সেচতন। যারা সাধারণ ছা ছা ী তােদর জেন ও পড়ােশানার পাশাপািশ খলাধুলার চচার 
যেথ  সেুযাগ রেয়েছ িবিভ  িশ া িত ােন। আজেকর মানুষ ভাবেছ খলাধুলার মাধ েম ধ ুজাতীয় 
ঐক  নয়, িব  াতৃ েবাধ গেড় তালাও স ব।  
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