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ঘিড় ধের �জেম যাওয়ার সময় �নই অেনেকরই। তাই এ বার উ�রপাড়া জেুড় গেড় উঠেছ ‘ওেপন এয়ার
�জম’। অথ �াৎ, �খালা আকােশর নীেচ শরীরচচ�ার যাবতীয় আেয়াজন। �য �কউ �য �কানও সমেয় তা ব�বহার

করেত পারেবন এবং িনখরচায়!

শহেরর নাগিরকেদর সু� রাখেত এমনই পিরক�না কেরেছ উ�রপাড়া পুরসভা। মাখলা হাই�ুেলর কােছ
এবং �কাতরং এলাকায় দু’�ট ওেপন এয়ার �জেমর কাজ পরী�ামূলক ভােব হেয়ও িগেয়েছ। তার মেধ� এক�ট
উে�াধন কের িগেয়েছন সাংসদ কল�াণ মুেখাপাধ�ায়। পুরসভা সূে�র খবর, আগামী ৩০ জলুাইেয়র মেধ�
পুরসভার �মাট ২৪�ট ওয়ােড� ২০�ট এমন �জম �তিরর কাজ �শষ করার সময়সীমা হােত �নওয়া হেয়েছ।
হ� গিলেত এমন উেদ�াগ এই �থম। তেব, হাওড়া শহের এমন �জম হেয়েছ। রেয়েছ কলকাতােতও।

�গাটা পিরক�না�ট পুর�ধান িদলীপ যাদেবর। িতিন জানান, পুরসভার কােজর এক�ট পুর�ার আনেত
�ম��েকা িগেয় এই ধরেনর �জম �দেখ িতিন উদ্বু � হন। িদলীেপর কথায়, ‘‘এখন মানুেষর যা কােজর চাপ,
তােত িচিকৎসেকরা বলেছন একট�  ব�ায়াম জ�ির। এখন মাঠ কেম যাওয়ায় এই ধরেনর �জমই ভরসা। এই

�জেম কাউেক একটা পয়সাও িদেত হেব না।’’

�



�ভারেবলা বা িবেকেল উ�রপাড়ায় বহ�  মানুষেকই গ�ার ধাের বা পােক� �া�� র�ায় হাটঁেত �দখা যায়। �জেম
যাওয়ার মেতা সময় তােঁদর হােত �নই। তা ছাড়া, অেনক মধ�বয়সী মানুষ ত�ণ-যুবকেদর সে� �জেম ভিত�

হেত ি�ধা �বাধও কেরন। তাই কােজর ফােঁক তােঁদর শরীরচচ�ার এই নয়া উেদ�াগ শহের।

পুরসভা সূে� জানা িগেয়েছ, রা�ার পােশ �কানও �াব, সংগঠন বা ব��� মািলকানাধীন ১৫ বাই ২০ ফুেটর
ফাকঁা জিম �পেলই �সখােন ওেপন �জম �তির কের �দওয়া হে�। তােত �কানও অথ �মূল পুরসভােক িদেত
হে� না। শরীরচচ�ার জন� �েয়াজনীয় পাচঁ-ছ’�ট য� থাকেছ। �যমন, হাটঁার জন� ওয়াকার, �কামেরর
ব�ায়ােমর জন� ট�ই�ার ইত�ািদ। থাকেছ হা�া ওজন �তালার ব�ব�াও। �খালা আকােশর নীেচ �স�িল

থাকেলও ঝড়ব�ৃ�েত �কানও �িত হেব না বেল পুরকত�ােদর দািব। এক-এক�ট �জম �তিরেত খরচ হে� সােড়
িতন ল� টাকা। �তিরর পর িতন বছর পুরসভা ওই �জম র�ণােব�েণর দািয়� �নেব। পরবত� সমেয় �য

জিমেত �জম, �সই জিম-মািলকেদরই �দখেত হেব। �য �কউ কােজর ফােঁক সময় �পেল িকছ� �েণর জন� এই
�জেম শরীরচচ�া কের িফের �যেত পারেবন। �জম ব�বহাের �কানও শত� আেরাপ করা হে� না।

পুরসভার এই নয়া উেদ�ােগ উৎসািহত শহেরর অেনেকই। �যমন, মািলকপাড়া মাঠ এলাকার এক বািস�া
বেলন, ‘‘আিম উ� র�চােপ ভ�গিছ। ডা�ার �রাজ িনয়ম কের হাটঁেত বেলেছন। গ�ার ধাের যাই। এ বার যিদ
রা�ােত �জম পাই, একবার �চ�া কের �দখেতই পাির।’’ এক ��ৗঢ় বেলন, ‘‘নত�ন ব�ব�া �তা ভাল বেলই মেন

হে�। আশা কির, ওখােন িগেয় উপকার পাব।’’
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