
এসএ গমেস থম সানা আনেলন িদপু

দি ণ এিশয়ার অিলি ক খ াত এসএ গমেস ি তীয় িদেনই সানার পদক পেয়েছ বাংলােদশ। গতকাল
নপােলর রাজধানী কাঠমা রু সাতেদাবােতােত অবি ত ই টার াশনাল াটস কমে ে  তায়েকায়াে া
থেক থম সানার পদক উপহার দন িদপু চাকমা। িতিন ব ি গত পুমেস ইেভে ট ২৯ (ঊ ) বছর বয়স

ক াটাগিরেত ীল া, নপাল, ভারত ও পািক ােনর িতেযাগীেক হািরেয় সরা হেয়েছন। ৮ দশিমক ২৮ ও
৭ দশিমক ৯৬ ার কেরন িদপু। থমবােরর মেতা এসএ গমস খলেত এেসই বািজমাত করেলন িতিন।
তায়েকায়াে ােত বাংলােদেশর দা ণ স াবনাময় ত ণ িদপু চাকমা। এরই মেধ  দেশ ও দেশর বাইের
বশ নাম িড়েয়েছন। ব ি গত পুমেস ইেভে ট দেশ ও দেশর বাইের িবিভ  িতেযািগতায় ৫িট সানা ও

একিট পার পদক জেয়র াদ পেয়েছন িদপু। তেব আ জািতক কােনা িতেযািগতায় গতকাল পয ও
সানার  পদক অধরা  িছল  তার।  অবেশেষ  এসএ  গমেস সই  অধরা   পূরণ  হেলা  িদপু  চাকমার।

রাঙামািটর এই ছেল আ জািতক িতেযািগতায় থম সানার পদক িজেত উ ােস ভাসেছন। গতকাল
থমটায় তার তা িব াসই হি ল না। িতিন বেলন,  ‘ দেশর বাইের খলেত এেসিছ,  দেশর িতিনিধ

করেত এেসিছ। দশেক িকছ ুিদেত পের গিবত। এই আন  আিম আসেল এখেনা বুঝেত পারিছ না। আমার
হাত ধের যিদ থম সানার পদক এেস থােক, তাহেল এই আন  আসেল ভাষায় কাশ করার মেতা না।’
এখােনই থেম থােকনিন িদপু চাকমা। িতিন বেলন, ‘এর আেগ কােনা অিফিসয়াল গমেস কখেনা সানার
পদক পাইিন। এখােন িজেত অেনক গবেবাধ করিছ। আিম আসেল এখেনা ঘােরর মেধ  আিছ। আসেল
আমরা গা  মেডেলর ল  িনেয় এখােন এেসিছ। িতও সরকম িছল।’ রাঙামািটেত বেড় ওঠা িদপু
চাকমা ২০০১ সাল থেক তায়েকায়াে া খলেত  কেরন। তেব এই খলায় িতিন িনয়িমত হন ২০০৮
সােল। এসএ গমস খলেত নপাল যা ার আেগ এক মাস দি ণ কািরয়ার কাচ িমন হাক সর অধীেন

আপেডট : ৩ িডেস র, ২০১৯ ০০:০০

রােশ র রহমান
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কাজ কেরেছন বাংলােদশ সনাবািহনীর এই গিবত সদ । এসএ গমস ১ িডেস র আ ািনকভােব 
হেলও গতকালই সানার পদেকর লড়াই  হয়। গতকাল বাংলােদশেক থম পদক উপহার িদেয়েছন
মায়রা আ ার অ রা। িতিন কারােতর ব ি গত কাতা ইেভে ট া  পদক িজেতন। এছাড়াও ছেলেদর

ব ি গত কাতায়  া  জেতন হাসান  খান  সান। মেয়েদর দলীয়  কাতা  থেকও া  পদক পেয়েছ
বাংলােদশ। কাতােরর পু ষ  একেক (অনূ -৫৫ কিজ)  মা ফা  কামাল  ও কারােতর মেয়েদর  একেক
(অনূ -৪৫ কিজ) মাউন জরা বণা পার পদক উপহার দন বাংলােদশেক। কারােতর মেয়েদর দলীয়
কাতায়ও া  পদক িজেতেছ বাংলােদশ। গতকাল কারােতর ৯িট ইেভ ট থেক ২িট পা ও ৭িট া
পদক িজেতেছ বাংলােদশ দল। পদক তািলকায় শীেষ অব ান করেছ নপাল। এই িতেবদন লখা পয
এসএ গমেসর অিফিশয়াল ওেয়বসাইট অ যায়ী নপাল ৯িট সানার পদকসহ মাট ১৫িট পদক িজেতেছ।
ভারত ও ীল া ২িট কের সানার পদক িজেতেছ। বাংলােদেশর পাশাপািশ পািক ানও একিট সানার পদক
িজেতেছ।

বাংলােদেশর পদক জয় : সানা: তায়েকায়াে ােত ব ি গত পুমেস (২৯-ঊ ) ইেভে ট সানা িজেতন িদপু
চাকমা।  িসলভার  :  কারােতর  পু ষ  একক িমেত  অনূ -৫৫  কিজেত  মা ফা  কামাল  ও  কারােতর
মেয়েদর একক িমেত অনূ -৪৫ কিজেত মাউন জরা বণা িসলভার পদক িজেতেছন। া : কারােতর

পু ষ  একক কাতায়  হাসান  খান,  মেয়েদর একক কাতায়  হামায়রা  আ ার অ রা  ও মেয়েদর দলীয়
কাতায় া  পদক িজেতেছ বাংলােদশ।

এসএ গমেস থম সানা আনেলন িদপু|480169|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/480169/2019-12-03

2 of 2 12/3/2019 10:49 AM


