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অজর্েনর �ারক হােত আরও ভােলা িকছুর �িত�িত িদেলন িশলা l �থম আেলাবলরুেমর েপছেনর সািরেত 
বেসিছেলন। সবয্সাচী �ীড়ািবদ বশীর আহেমদ যখন নাম েঘাষণা করেলন, সব আেলা েকেড় 
িনেলন। মাহফজুা খাতনু িশলা একট ুএকট ুকের এিগেয় েগেলন পুর�ার মে�র িদেক। 
�থম আেলার বষর্েসরা �ীড়ািবদ পুর�ােরর েরওয়াজটা এবারই ভ� হেলা �থম। এবারই �থম 
য�ুভােব বষর্েসরা �ীড়ািবদ পুর�ার েদওয়া হেলা। গত বছর দি�ণ এিশয়ান েগমেস (এসএ) 
অেনক ‘�থেমর’ েরকডর্ গড়া িশলার হােত এবার উঠল বষর্েসরার কাি�ত েসই �িফ। 
পুর�ার েয পােবন, িশলার মেনর মেধয্ এমন আ�িব�াস িছল। িক� বষর্েসরার পুর�ারটা তারঁ কােছ 
এেসেছ িব�য় িহেসেবই,  ‘সিতয্ বলেত কী আিম বষর্েসরা �ীড়ািবদ হব, েসটা আশাই কিরিন। 
েভেবিছলাম হয়েতা বষর্েসরা নারী �ীড়ািবদ বা রানাসর্আপ হব। �থমবার �থম আেলার সেবর্া� 
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স�ােনর পুর�ারটা েপলাম, খবুই ভােলা লাগেছ।’ 
এসএ েগমেস িবিভ� েখলায় এর আেগ েমেয়রা েসানা িজতেলও সাতঁাের �থম েসানাজয়ী িতিন। 
ভারেতর গুয়াহািটেত গত বছর �থেম ১০০ িমটার ে��ে�ােক েসানা েজতার পরিদনই েজেতন ৫০ 
িমটাের। েগমেসর ইিতহােস ১০ বছেরর পুেরােনা েরকডর্ গেড় েসানা েজেতন ৫০ িমটার 
ে��ে�ােক। 
এই একটা পুর�ার েযন েখেলায়াড়েদর কােছ অ�হীন ে�রণার নাম। আগামী েম মােস 
আজারবাইজােন যােবন ইসলািমক সিলডািরিট েগমেস। এই পুর�ার তারঁ ভােলা করার ই�াটা 
বািড়েয় িদেয়েছ অেনক। অ� েখলার েমেয়রাও নািক এখন ে�রণা খুঁজেবন িশলােক েদেখ,  ‘এই 
পুর�ার িনেজর জ� েতা বেটই অ�েদরও অনুে�রণার �তীক। �িতিট েফডােরশেনর েমেয়রাই 
এখন বষর্েসরা �ীড়ািবদ হেত চাইেবন।’ 
যেশােরর নওয়াপাড়া েথেক এই পযর্ােয় আসেত কম ক� করেত হয়িন এই সাতঁারুেক। কখেনা 
এিতমখানায় থাকেত হেয়েছ। কখেনা েকাচ আবদুল মা�ােনর বািড়েত েথেকেছন মা- বাবােক েছেড়। 
িবেকএসিপেত ২০০৩ সােল ভিতর্ হওয়ার পর েথেকই সুেযাগ েমেল জাতীয় পযর্ােয় েখলার। িক� 
েফডােরশেনর কমর্কতর্ােদর ব�নার িশকারও হেয়েছন অেনকবার। ‘বিুড়েয় েগেছন িশলা, ওেক িদেয় 
আর িকছ ুহেব না’—এমন ম�বয্ও শুনেত হেয়েছ। িক� েকািরয়ান েকাচ পাকর্ েত গুন নতনু কের 
িশলার েভতের �ািলেয়িছেলন আগুন। েসই আগুেনর িশখায় পুেড় খাক হেয়েছন সমােলাচেকরা। 
িশলা বাংলােদেশর জ� সাতঁার েথেক এেনেছন দুিট েসানার পদক। 
গত বছরটা েসানায় েমাড়ােনা িছল িশলার। এই পুর�ার িনেত যখন মে� উঠিছেলন েপছেনর কে�র 
কথা বারবার মেন পড়িছল,  ‘বলরুেম আিম আর িমরাজ (ি�েকটার েমেহদী হাসান) পাশাপািশ 
বেস িছলাম। ওেক বলিছলাম আমরা দুজন েকাথায় িছলাম, েকাথায় এলাম! আমােদর দুজেনর 
বািড়ও পাশাপািশ। যেশার েথেক িবমােন অেনকবার এেসিছ একসে�। ওর সে� আমার সখয্ও 
দারুণ। দুজনই গত বছর �ধানম�ীর কাছ েথেক পুর�ার িহেসেব বািড় েপেয়িছ। কত েয ক� 
কেরিছ। আজ পুর�ার েনওয়ার সময় েসই কে�র কথা মেন হি�ল। ক� ভুেল এখন শুধুই সামেন 
এিগেয় েযেত চাই আিম।’ 
অনু�ান েশেষ �িফ আর একগু� ফলু হােত দািঁড়েয় িছেলন িশলা। অেনেক এেস ছিব তলুেত বয্� 
হেয় পড়েলন। �িফ েজতার পাশাপািশ মানুেষর ভােলাবাসা কুিড়েয় এভােবই আরও সামেন এিগেয় 
েযেত চান েনৗবািহনীর এই সাতঁারু। 
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