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বাংলােদশ-লাওস ’দলই চ াি য়ন 

কািশত: ০৪ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম. 

েমল খান ॥ লয় রী িণঝেড়র িন। শিনেত এেলা ফণী। আর স কারেণই শষ হেলা না থমবােরর মেতা আেয়ািজত 
‘ব মাতা অ ধ-১৯ নারী আ জািতক গা কাপ’ টবল নােমে র ফাইনাল খলা। শষ হেব িক, বার ঢাকার ব ব  জাতীয় 

িডয়ােম অ ে য় ফাইনাল তা ই হয়িন। যিদও সকাল থেকই থেম থেম কেয়কদফা হা া ি  হেয়িছল। অথচ মাঠ িক  
খলার উপেযাগীই কের রেখিছল বাংলােদশ টবল ফডােরশন (বা েফ)। তারপরও ফাইনাল অ ি ত হয়িন। ফেল হাজার চােরক 

দশকেক হতাশ হেয়ই ঘের িফের যেত হয়। তেব তার আেগই তারা জেন যান বাংলােদশ-লাওস ’দলেকই চ াি য়ন ঘাষণার 
িবষয় । আসেল সারােদেশর েযাগ ণ আবহাওয়ার কথা িচ া কেরই ফাইনাল াচ  বািতল কের নােম  কিম  এবং ানীয় 
আেয়াজক কিম  ও পের এই ই দলেক যৗথ চ াি য়ন ঘাষণা কের আ ািনকভােব। আেয়াজক কিম র চয়ার ান ও বা েফর 
িসিনয়র সহ-সভাপিত আ স সালাম েশদী এমিপ এই ঘাষণা দন। িতিন জানান, িফফা-এএফিসর িনয়ম মেন সবস িত েমই 
নয়া হেয়েছ এই িস া । পের এক স িব ি েত বা েফ ফাইনাল খলা  বািতল করায় টবলে মীেদর কােছ আ িরকভােব ঃখ 
কাশ কের।  

অেনক আশা িনেয়ই দশকরা এেসিছেলন ফাইনাল াচ  উপেভাগ করেত। অেপ াও কেরিছেলন অেনক ণ। মােঠ লাওেসর 
টবলারেদর ওয়ামআপ করেতও দখা যায়। িক  িনধািরত সমেয় মােঠ ’দেলর টবলারেদর না দেখ ালািরেত াভ-

অসিহ তা দখা যায়। কারণ মাঠ তা খলার উপেযাগীই আেছ।  

তত েণ সবে  সাংবািদকরা জেন যান াচ হে  না, চ াি য়ন হেত যাে  ই দল। অথচ এর থেকও েযাগ ণ 
আবহাওয়ােতও এই মােঠ অতীেত র াচ হেয়েছ। যােহাক, াচ না হওয়ার কারণ া া কেরেছন সালাম েশদী সবে ই 
জ রীিভি েত তিড়ঘিড় কের সংবাদ সে লন ডেক। তেব িতপ  দেলর ােনজার া ানশােখর িবমষ চহারা দেখ বাঝাই 
গেছ এমন িস াে  িতিন স  হেত পােরনিন। অব  ভ তার খািতের িতিন গণমা মেক এই িস া  মেন িনেয়েছন বেল জানান। 

তেব জািনেয়েছন, মাঠ এবং আবহাওয়া উভয়ই খলার জ  স ণ উপেযাগীই িছল।  

নােমে র চ াি য়ন দেলর জ  াইজমািন িনধািরত িছল ২৫ হাজার ডলার এবং রানাসআপ দেলর জ  ১৫ হাজার ডলার। িক  
এখন চ াি য়ন হওয়ােত ই দলেক ২০ হাজার ডলার কের ভাগাভািগ কের িনেত হেব। যিদও রা পিত আব ল হািমদ মােঠ 
থেক িবজয়ী দেলর মে  র ার িবতরেণর কথা থাকেলও িতিন উপি ত িছেলন না। অপর চ াি য়ন লাওসেক আেরক  সানার 
িফ তির কের পের পা েয় দয়া হেব। িফ  তির হেব ল েন। এমনটাই জািনেয়েছন বা েফর সাধারণ স াদক আ  নাইম 
সাহাগ। এছাড়া খলা দখেত িডয়ােম আসা সব দশকেক েকেটর অথ ফরত দয়া হেব বেল জািনেয়েছ বা েফ।  

যেহ  ায় সাতিদন আেগ থেকই আবহাওয়ার বাভােস িবষয়  জানাই িছল ৩ ম স া ৬টার িদেক বাংলােদেশ আঘাত হানেত 
পাের িণঝড় ‘ফণী’। তাহেল াচটা তা বার ই-িতন ঘ া এিগেয়ও আনেত পারেতা বা েফ। এর আেগ একবার একই 
নােম  একিদন িপিছেয় ৪ তািরেখ ফাইনাল করার িস া ও িনেয়িছল বা েফ। তাহেল ৩ তািরেখর াচ র কন সময় পিরবতন 

করা হেলা না। এ িবষয় র কান স র িদেত পােরিন দশীয় টবেলর সেবা  এই িনয় ক সং া। 


