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াফ িরেপাটার, যেশার অিফস ॥ জীবেনর শষ াে  এেস যখন থমেক গেছ যেশােরর অহ ার াধীন বাংলা ফটুবল
দেলর অ তম সদ  লৎুফর রহমােনর িচিকৎসা। িঠক তখনই পােশ এেস দাঁিড়েয়েছন মমতাময়ী ধানম ী শখ
হািসনা। গত সামবার স ায় ব ভবেন লৎুফর রহমােনর ী মােজদা রহমােনর হােত ২৫ ল  টাকার স য়প  ও ৫
ল  টাকার চক তেুল দন ধানম ী শখ হািসনা।

লৎুফর রহমােনর ী মােজদা রহমান বেলন, আমরা ধানম ীর কােছ কতৃ । ধানম ী আমার ামীেক যাগ
স ান িদেয়েছ, এতকাল মা ষটা িবছানায় পেড় আেছ যেশােরর কান নতা, এমিপ, খেলায়াড় কউ এেস খবর
ননিন। এ সময় উপি ত িছেলন বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর ক ীয় কাযিনবাহী সংসেদর যবু ও ীড়া িবষয়ক

স াদক হা ণ আর রশীদ ও যেশােরর স ান সােবক জাতীয় দেলর ফুটবলার ও িবেকএসিপর সােবক চীফ কাচ
কাওছার আলী।

লৎুফর রহমান যেশার শহেরর লান অিফস পাড়ার ১৯৫১ সােল জ হণ কােরন। তার বাবা বরকতু াহ ও মাতা
রােবয়া বগম। লৎুফর রহমান ছাটেবলা থেক ফুটবল এবং হিক খলায় আ হী িছেলন। যেশার জলা েুলর প ম

ণীেত পড়ার সময় ফুটবেল  খেলায়ােড়র পুর ার পান। িতিন ১৯৬৫ থেক ১৯৭৫ পয  যেশার জলা ফটুবল
দেলর হেয় িনয়িমত খলায় অংশ হণ কেরন। এছাড়া িতিন ১৯৬৮ ত পূব পািক ান বাড দেলর পে  পি ম
পািক ােনর সি িলত বােডর িব ে  খেলিছেলন। ১৯৬৯ সােল ঢাকা ওয়ারী ােব যাগ দন এবং ১৯৭০ সােল
দেলর অিধনায়েকর দািয়  পালন কেরন।

এরই  মেধ  দেশ  াধীনতা  যেু র  দামামা  বেজ  ওেঠ।  তখন  দেশর  াধীনতার  সপে  জনমত  সৃি েত
খেলায়াড়েদর ডাক িদেয় সংঘব  করার উেদ াগ িনেলন কেয়কজন ত ণ- আলী ইমাম, তাপ, প ােটল, জাকািরয়া

িপ ট,ু আশরাফ ও মিুজবনগের গিঠত বাংলােদশ ীড়া সিমিতর সাধারণ স াদক লৎুফর রহমান। ভারেতর িবিভ
জায়গায় ১৬িট দশনী ম াচ খেল ৩ লাখ টাকা তুেল তৎকালীন বাংলােদেশর অ ায়ী সরকােরর কােছ িদেয়িছেলন।
১৬িট খলার মেধ  ১২িট খলায় জয়লােভর িৃতচারণ কেরন িতিন।

সব থেক গৗরবময় খলািট িছল ২৪ জুলাই ভারেতর নদীয়া িডয়ােম। ওইিদন িছল াধীন বাংলা ফটুবল দেলর
থম খলা। খেলায়াড়রা আেগই িস া  িনেয়িছল বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা িনেয় তারা মােঠ যােব। এরপর

মােঠ আ ািনকভােব বাংলােদেশর জাতীয় স ীেতর তােল তােল বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা উে ালন করেত
হেব। িবষয়িট নদীয়া ীড়া সিমিতেক যথাসমেয় অবিহত করা হয়। এই খলােক উপল  কের নদীয়া িডয়ােম
ব াপক ফটুবলে মী জেড়া হয়।

অ িদেক াধীন বাংলা বতার মারফত খলার িবষেয় অবিহত হেয় ি য়া জলা থেক উৎসাহী ীমােমাদীরা
িবপলু সংখ ায় মােঠ সমেবত হেলন। িক  সম া বাধেলা বাংলােদেশর জাতীয় স ীত বাজােনা ও জাতীয় পতাকা
উে ালন িনেয়। ভারেতর সরকার তখন বাংলােদশ সরকারেক আ ািনক ীকিৃত দয়িন। খলার িনধািরত সময়
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পিরেয় যায়। িক  পতাকা ও জাতীয় স ীেতর িবষেয় িন ি  ছাড়া বাংলােদেশর ফুটবল দল মােঠ নামেব না
িকছুেতই। অবেশেষ নদীয়ার জলা শাসক েণািদত হেয় ভারত ও বাংলােদেশর পতাকা উে ালন ও জাতীয়
স ীত বাজােনার িবষেয় স ত হয়। সিদন িপ ট-ু তােপর হােত ধরা মানিচ  খিচত পতাকা উড়েলা িবেদেশর
মািটেত। এই খলার মাধ েম বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা থমবােরর মেতা িব  ীড়া েন অ  একিট াধীন
দেশর পতাকার সমমযাদায় উে ািলত হয়। এ ঘটনার পর নদীয়ার জলা শাসক সামিয়ক বরখা  হন এবং নদীয়া
জলা ীড়া সং ার এ ািফিলেয়শন বািতল করা হয়। িক  এ সং ার নিজরিবহীন ঘটনা রণা েন মিু েযা ােদর

িবপলুভােব উৎসািহত কের।
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