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বাংলােদেশর নারী ফুটবেলর যত সুখয্ািত বয়সিভি ক পয র্ােয়। েসখােন সাধারণত েগােলর সম া হয় না তােদর। 
িতপ েক েগালব ায় ভািসেয় াচ েজতা তােদর aভয্ােস পিরণত হেলo aনূধব্র্-2৯ ফুটবেলর e টুন র্ােমে  

েগালi হেয় েগেছ তােদর বড় সম া। মােঠর েখলা যত ভােলা হেয়েছ, দাপট যত েবেড়েছ তার িতফলন ঘটেছ 
না ে ারলাiেন। িতপে র েগালমুেখ িগেয় তালেগাল পািকেয় েফলেছ তারা। তাi সব্ া-কৃ ার েগাল মা  দুেটা 
কের। iনজুির তােদর েসিমফাiনাল েথেক িছটেক িদেলo ei ােচ ে ায়ােড িফরেছন কৃ া, তেব শুরুর 
eকাদেশ না-o থাকেত পােরন। eটা বড় েকােনা সম া নয়, eকi মােনর েখেলায়াড় আেছ সব্াগিতকেদর। oi 
দুজনেক ছাড়া েসিমফাiনােল িকরিগজ ানেক 4-1 েগােল হািরেয়i েদিখেয়েছ বাংলােদশ। েসখােন মিনকা-
মািজর্য়ার দুদ র্া  দুেটা েগাল আেছ। সব েচ া যখন িবফেল যাে , তখন থমােধ র্র iনজুির টাiেম মিনকার দারুণ 
সু র েগাল খুিশর আেমজ ছিড়েয় েদয় ব ব  ে িডয়ােম। বাংলােদশ েকােচর িবে ষেণ দেলর মূল শি র 
জায়গাi হেলা মাঝমাঠ, ‘েসিমফাiনােল মিনকা িছল eক শেত eক শ, মািরয়া িছল স র। a  ােচ হয়েতা 
মািরয়া eক শ থােক, মিনকার মান কেম যায়। দুজেনর েতয্েক eক শেত থাকেল বাংলােদশ েখেল a  রকম 
ফুটবল।’ িমডিফ  জুিট েযিদন েসরাটা িনেয় হািজর হেব, েসিদন বাংলােদশেক েঠিকেয় রাখা কিঠন হেব। e 
িদনিটi েযন আজ হয়, মাঝমােঠর দুi সৃি শীল ফুটবলাের সৃি  হয় ব মাতা েগা  কােপর নতুন iিতহাস। নারী 
ফুটবেলর জয়যা ায় েযাগ হেব নতুন ঐশব্য র্। 

 


