
 

 
 

এিশয়ার সরা উদীয়মান খেলায়াড় বাংলােদেশর আরশাদ 
তাফােয়ল আহেমদ, মওলানা ভাসানী হিক িডয়াম থেক ৯:২৯ অপরা , অে াবর ২২, ২০১৭ 

 

 
 

গেলা মােচ ওয়া  হিক িলেগ জাতীয় দেল অিভেষক আরশাদ হােসেনর। িনেজর 
থম আসেরই সরা উদীয়মান খেলায়ােড়র পুর ার িজেতিছেলন নারায়ণগে র 
১৬ বছেরর ছেল । ঘেরর মােঠ ৩২ বছর পর যখন আেয়ািজত হেলা এিশয়া 

কাপ, সই আসর  আরশােদর জন  িছল ি তীয় আ জািতক আসর। িনেজর থম 

আসেরর মেতাই দেশর হেয় ঔ ল  ছিড়েয়েছন িতিন ঢাকার এিশয়া কােপও। 
আর তাই এিশয়ার িব কােপর এবােরর আসেরর সরা উদীয়মান খেলায়ােড়র 
পুর ারও উেঠেছ আরশােদর হােত। 
 
এিশয়া কােপর মেতা আসের সরা উদীয়মান খেলায়ােড়র পুর ার! ভারত, 
পািক ান, দি ণ কািরয়াসহ আেরা বড় বড় দেশর িত িতশীলেদর ছািড়েয়! 



আরশাদ উঠেলন তাই ফাইনােলর পুর ার িবতরণী মে । টুনােমে র সরা, 

সেবা  গালদাতােদর সে  উ ািরত হেলা তার নামও। ম  থেক নেম কেয়ক 

িমিনট পরই িতিন কথা বলেলন পিরবতন ডটকেমর সােথ। জানােলন িনেজর 

অনভূুিত। আর তা জানােত িগেয় সবার আেগ মেমটেদর ধন বাদ জানােলন 

আরশাদ, ‘ সরা উদীয়মান হেত পের খুবই ভােলা লাগেছ। সব থম আিম আমার 

মেমটেদর ধন বাদ জানাই। তারা সবাই আমােক সহেযািগতা কেরেছ বেল আিম 

ভােলা খলেত পেরিছ। জাতীয় দেল কাচ হা ন ভাই (মাহববু হা ন), আলমগীর 

স ার (আমলগীর আলম) অেনক সাহায  কেরেছন।’ 
ওখােনই থােমন না আরশাদ। িবেকএসিপর াদশ িণর ছা  এই আনে র সমেয় 
ভুেল যানিন তার ি য় িত ানেক, ‘িবেকএসিপেকও ধন বাদ। তারা আমার জন  
অেনক িকছু করেছ। িবেকএসিপেত ভিত হেত না পারেল আিম এতদরূ আসেত 
পারতাম। কাওসার স ার (কাওসার আিল), রাজ ুস ারেকও (জািহদ হােসন রাজ)ু 
এজন  অেনক ধন বাদ।’ 
পর পর দু  আ জািতক আসের সরা উদীয়মান খেলায়ােড়র পুর ার জতা 
চাি খািন কথা নয়। আরশােদর িনেজর কােছই নািক িনেজর এই অজন অিব াস  
লাগেছ! ‘অক নীয় লাগেছ আমার কােছ। এবার আসেল আিম আশা কিরিন। 
সবাই বলিছল, তুিম অেনক ভােলা খলছ। আেগরবার তা আিম পেয়িছ। তাই 
এবারও যখন নলান আিমই পাব, তখন আসেল অবাকই হেয়িছলাম। ভােলা 
লাগার কথা বেল বুঝােত পারেবা না।’ 
তেব আরশাদ আেরা ভােলা খলেত না পের যন অখুিশ। স  নন িতিন গাল 
করেত না পেরও, ‘আিম আেরা ভােলা খলেত চেয়িছলাম। যেতাটু  খেলিছ 
তােত আিম খুিশ। গাল করেত পািরিন। গাল পেল আেরা বিশ খুিশ হতাম। 
তেব আসেল আমার সরকম সুেযাগ আেসিন। সুেযাগ পেল গাল কের ফলতাম।’ 
অেনক বছর পর এিশয়া কােপ ষ  হেয়েছ বাংলােদশ। তাও স  আরশােদর থম 
এিশয়া কােপ। তাই ব ি  অজন িহেসব করেল এই েনজােরর এই টুনােম টা 
অপূণতার মােঝ থাকার কথা নয় কই। 
 
 
  



 

 
 

৮০ ব ােরর অংশ হেণ িবেকএসিপ কাপ বি ং 
াটস ড  | বাংলািনউজেটােয়ি েফার.কম 

আপেডট: ২০১৭-১০-২২ ৮:৩০:২৮ িপএম 

 
চতুথবােরর মেতা িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতা-২০১৭  হেয়েছ। রাববার (২২ 
অে াবর) থেক দ’ুিদন ব াপী এই িতেযািগতা  হেয়েছ। 

রাববার সকােল িবেকএসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ.িব.এম ল আজাদ িতেযািগতার 
ভ উে াধন কেরন। এ সময় তার সােথ িছেলন বাংলােদশ এ ােমচার বি ং ফডােরশেনর সাধারন 

স াদক এম এ সু খান ও িবেকএসিপর িনবাহী েকৗশলী শাহ আশরাফ আলী। 

দেশর ৭  জলা ীড়া সং া, াব ও িবেকএসিপসহ মাট ১১  দেলর ৮০ জেনর অংশ হেণ  
হেয়েছ এ িতেযািগতা। 

থম িদেন ৪২ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপর মা. এনাম আহেমদ নহা  া ং ােবর মা. 
আল আিমনেক, ৫১ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপর আ ুর জ ার রাজশাহীর বাদশাহ বি ং 
ােবর আিরফুল হােসন রািকবেক এবং ৫৪ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপর সািমউল ইসলাম 

রা ামা  জলা ীড়া সং ার টােটা চাকমােক পরািজত কের সিম ফাইনােল উ ীন হেয়েছন। 

বাংলােদশ সময়: ২০২৯ ঘ া, ২২ অে াবর ২০১৭ 
এমআরিপ  



 

 
 

িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতার উে াধন   
কােশর সময়: ৭:০১ অপরা  - রিব, অে াবর ২২, ২০১৭ 

 
 

াটস লাইফ, িতেবদক : আজ রাববার (২২অে াবর) থেক দ’ুিদন ব াপী ৪থ িবেকএসিপ কাপ বি ং 
িতেযািগতা-২০১৭  হেয়েছ। 
সকােল িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ.িব.এম ল আজাদ িতেযািগতার উে াধন কেরন। 

এসময় তার সােথ িছেলন বাংলােদশ এ ােমচার বি ং ফডােরশেনর সাধারন স াদক এম এ সু খান ও 
িবেকএসিপর িনবাহী েকৗশলী শাহ আশরাফ আলী। 

দেশর ৭  জলা ীড়া সং া াব ও িবেকএসিপসহ মাট ১১  দেলর ৮০ জেনর অংশ হেণ  হেয়েছ এ 
িতেযািগতা। 



 

থম িদেন ৪২ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপ’র মা. এনাম আহেমদ নহা  া ং ােবর মা. আল 
আিমনেক, ৫১ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপ’র আ ুর জ ার রাজশাহীর বাদশাহ বি ং ােবর আিরফুল 
হােসন রািকবেক। 

এছাড়া ৫৪ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপ’র সািমউল ইসলাম রা ামা  জলা ীড়া সং ার টােটা চাকমােক 
পরািজত কের সিম ফাইনােল উ ীন হন। 

 
   



 

 
   



 

   



  



 
২১ অে াবর ২০১৭, ১৩:৫৬ 
 

‘িপ ল’ িনেয় তুিরন  দেখন। ছিব: থম আেলা 
 
রাঙামা  নাম  নেলই চােখর সামেন ভেস ওেঠ াকৃিতক সৗ েযর এক ক ানভাস। বড় 
বড় পাহােড়র গােয় হলান দওয়া মঘ, িনচ িদেয় বেয় যাওয়া আঁকাবাঁকা নদী। অপ প 
সব দশৃ পট চােখ পড়েব বাংলােদেশর এই পাহািড় জলা শহের গেল। 
 
এই শহেররই মেয় তুিরন দওয়ান। রাঙামা  থেক উেঠ এেস িতিন জয় কেরেছন জাতীয় 

ংেয়র সানা। নতুন রকড গেড়েছন। এই তুিরন এখন  দেখন এিশয়ান গমস ও 
অিলি েক দশেক িতিনিধ  করার। তুিরন আ িব াসী, একটু সহেযািগতা পেল িতিন 
িনেজর ল  পূরণ করেত পারেবন। 
 

ংেয়র েম পড়াটা তুিরেনর হঠাৎ কেরই। এ যন থম দশেনই েম পড়ার মেতা। 
২০১৩ সােল িবেকএসিপেত ভিত হেত এেস দখেলন, ব ুক িদেয় িনিদ  ল েভেদর এই 
খলাই ‘সবেচেয় সহজ’—অ ত তুিরেনর দৃি েত। খলাটা যেহতু ছাটেবলা থেক পছ  
করেতন, তাই িবেকএসিপেত ভিত হেত আসা। এখােন পড়েল খলাধুলার সে  থাকা যােব—
ভাবনাটা িছল এমনই। এখন ংই তা তাঁর ধ ান ান। বুেলট-ব ুক তাঁর ভােলাবাসা। 
 

ংেয় আসার ছয় বছেরর মাথােতই তুিরেনর সাফল  চােখ পড়ার মেতা। জাতীয় ংেয় 
জিুনয়র িবভােগ ২৫ িমটার িপ েল দইু বছেরর মেধ  দবুার রকড গেড়েছন। গত আসেরর 
৫১৯ ার কের রকড গেড়িছেলন; সই রকডই এবার ভেঙেছন ৫৩৪ ার কের। 
এখেনা জিুনয়র িবভােগ খলেলও জায়গা কের িনেয়েছন জাতীয় দেল। ভারেতর য়াহা -



িশলংেয় অনুি ত সবেশষ এসএ গমেস ১০ িমটার িপ েল বাংলােদেশর দলগত পাজয়ী 
দেলর অন তম সদস  িছেলন িতিন। 
দইু বােনর মেধ  তুিরনই বড়। বাবা শপল দওয়ান জািতসংেঘ চাকির কেরন। মা তুিল 
চাকমা গৃিহণী। বাবার ইে  িছল বড় মেয়  পড়ােশানা কের িবরাট িকছু হাক— স  
ডা ারও হেত পাের িকংবা ইি িনয়ার। এর বাইের বড় কােনা িব িবদ ালেয় পেড় দা ণ 
চাকির পাক— স ই াটাও বাবা ধারণ করেতন। তেব এখন ংেয় মেয়র সাফল  তাঁর 
চাখ খুেল িদেয়েছ। ডা ার, ইি িনয়ার তা সবাই হেত পাের। একটা ব জািতক িত ােন 
চাকিরও য- কউই পেত পাের। িক  দশেক িতিনিধ  করার সৗভাগ  কয়জেনর হয়। 
মেয় যখন ংটােক ে র সে ই িনেয়েছ, তখন এখােনই স সেবা  পযােয় যাওয়ার 
চ া ক ক। তুিরেনর এিশয়ান গমস ও অিলি ক েক উসেক িদেয়েছন বাবা শপলই। 
২০২০ সােল টািকও অিলি েকর জন  বাংলােদশ ং ফডােরশন য দীঘেময়ািদ 
িশ েণর ব ব া কেরেছ, সই দেল অন েদর মেধ  আেছন তুিরনও। 
 
তুিরেনর কােছ পুেরা ব াপার ই অিব াস । তাঁর বাবা-মা য খলাধুলায় তাঁেক সহায়তা 
করেবন, সহেযািগতার হাত বািড়েয় দেবন, এটা আেগ কখেনাই ভােবনিন। বাবা-মােয়র 
‘আদেুর মেয়’ যােক বেল, তুিরন তা-ই। চাচা সনাবািহনীর একজন কমকতা। িতিনই 
িবেকএসিপেত ভিত হেত তুিরেনর বাবা-মােক রািজ কিরেয়েছন। পড়ােশানাটাও খুব 
ভােলামেতাই চলেছ সে  সে । এএসিসেত খুব ভােলা ফল হেয়েছ। এ িনেয় সবাই খুিশ, তৃ । 
কাঁচা বয়েস য অ টা তুিরন কেরিছেলন, স  খুব ভােলামেতাই িমেল গেছ। িবেকএসিপেত 
ভিত হেয় ং নওয়ার মূল কারণ িছল শারীিরক ম িদেত হয়, এমন কােনা খলা পােছ 
না আবার তাঁর পড়ােলখার িত কের। িক  ংেয়র কারেণ তাঁর নািক মেনই হয় না 
য িতিন জাতীয় পযােয়র একজন খেলায়াড়! 
 
আরও এক  অ  মলােত চান তুিরন। স  হে  দশেক সাফল  দওয়ার। আপাতত ল  
এসএস গমস। সই সমীকরণ িতিন িমিলেয় চেলেছন। পেরর ধাপটা ব  ক ন। এিশয়ান 
গমস, কমনওেয়লথ গমস ও অিলি ক। তুিরন সই িহসাবটাও কের রেখেছন। সহেজই 
হািরেয় যাওয়ার ল  িনেয় িতিন য খলাটায় আেসনিন। 
  



 

 


