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কাঠমা ডুর  শহর  জুেড়  কড়া  িনরাপ া।  ািফক  জ াম  যন
গমেসর কাউেক িব ত করেত না পাের তার জ  সড়েক ধু
বেজাড়  সংখ ার  গািড়  চলার  অ মিত  দওয়া  হেয়েছ।

সমাপনীর িদেন চলেব জাড় সংখ ার গািড়। সই ৯৯ সােলর
৮ম  সাফ  গমেসর  পর  নতুন  নােম  ১৩তম  এসএ গমেসর
আসর বসল নপােল। কাল িবকােল আ ািনক উে াধন করেত
িগেয় িনরাপ ার চাদের ঢেক ফলা হেয়িছল দশরথ র শালা

িডয়ােমর চারপাশ।  জমকােলা  উে াধন হেয়েছ।  উে াধনী
অ ােনর িটিকট সব অনলাইেন িবি  হেয় িগেয়েছ। তারপরও
িটিকট বুেথ িছল িভড়। ২০ বছর পর আবার নপােল গমস।
তাই এই গমসেক টােগট কের নপািলরা উ সেব মেতিছল।
সাত  দেশর  ীড়ািবদেদর  িনেয়  মাচপাে র  পর  নপােলর

ঐিত ,  ইিতহাস, সং ৃিত  তুেল ধরা  হয় নানা  িডসে র মাধ েম। দশরেথর মােঠ  তখন জায়গা নই।
ভূিমকে  িত  হওয়া দশরেথর িডয়াম নতুন কের গেড় তালায় আধুিনক চহারা পেয়েছ। চার
বছর পর আবার নপািলরা  আসন পেয়েছন িডয়ােম। দশক যন অপলক দৃি েত উপেভাগ করল
গমেসর উে াধন। বাংলােদশ, নপাল, ভুটান, ীল া, ভারত, পািক ান ও মাল ীপ এই সাত দেশর

কেয়ক হাজার ীড়ািবেদর পদচারণায় মুখিরত গমস। িবকােল নপােলর আকােশ সূয ডাবার সে  সে
 হেয় যায়  লজার লাইেট  আেলার খলা।  স ার  পর আকাশ বিণল কের  তুেলিছল আতশবািজর

ুরণ। 

১-১০ িডেস র, ১০ িদেন ২৭িট খলায় ৩১৭িট সানার পদেকর লড়াই। বাংলােদশ ২৫িট িডিসি েন
খলেব।  ২০১৫ সােল  ভূিমকে র পর  নপািলেদর  চােখ  ভয়াবহতা  এখেনা  লেগিছল।  কাল  এসএ
গমেসর ীড়া উ সব সই তঘােয় শাি র েলপ িদেয়েছ। নতুন কের বাঁচার উ ীপনা িদে ।

  সােহল সােরায়ার চ ল

print | আতশবািজর ু রেণ শুর ুহেলা কাঠমা ু  এসএ গমস | শষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/110388/আতশবািজর- ু রেণ-শ.ু..

1 of 1 12/2/2019, 10:52 AM


