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কােয়সেক িটম কিমব্েনশেন আনেত পােরনিন আর েসৗ -িলটন সুেযাগ েপেয়েছন পরীি ত পারফরমার িহেসেব। 
না র িবশব্াস, eবােরর িবশব্কােপo েশষ চাের েখলার সাম র্ রােখ টাiগারেদর e দলিট। 'iং াে  িবশব্কাপিট 
হে , সুতরাং eখােন আমরা aিভ তােক েবিশ মূ ায়ন কেরিছ। আর oখানকার কি শন uপমহােদশ েথেক 
িভ । আমরা িক  eক বছর আেগo oখােন চয্াি য়  িফ েখেল eেসিছলাম। েসi aিভ তার কথা িচ া কেরi 
িক  aিভ  দল সাজােনা হেয়েছ। e মুহূেত র্ eটাi িবশব্কােপর জ  আমােদর েসরা দল। 'সাত াটস ান, চার 
aলরাu ার আর চার েপসার িদেয় িবশব্কােপর ে ায়াড সািজেয়েছ িমনহাজুল আেবদীন না  আর হািববুল বাশার 
সুমেনর িনব র্াচক কিমিট। eমিনেতi 24 জেনর জায়গা পাকাi িছল, গত কেয়কিদন েকাচ ি ভ েরাডস, aিধনায়ক 
মাশরািফ িবন মতুর্জা আর িবিসিব ধান নাজমুল হাসান পাপেনর সে  কেয়ক দফা আেলাচনা কের ে ায়ােডর েশষ 
দুi সদ েক িনব র্ািচত করা হেয়েছ। থেম টপ aড র্াের াকআপ িহেসেব iয়ািসর আলী রািবব্র কথা িচ া 
কেরিছল িনব র্াচক কিমিট। েসi সে  চতুথ র্ েপসার িহেসেব শিফuল iসলাম। িক  েশষ মুহূেত র্ িমরােজর াকআপ 
িহেসেব eকজন ি ন aলরাu ার েনoয়ার েজারােলা যুি  uপ াপন কেরন মাশরািফ। েস যুি েতi েশষ মুহূেত র্ 
দেল চেল আেসন েমাসাে ক। আর েবািলং েকাচ েকাট র্িন oয়ালেশর সুপািরেশ চতুথ র্ েপসার িহেসেব ডাক পান 
আবু জােয়দ রািহ। 
 
ঢাকা লীেগ স িত রান না পাoয়ায় েসৗ  সরকারেক িনেয় uিদব্  িছেলন িনব র্াচকরাo। িক  েকাচ ি ভ েরাডস 
আর aিধনায়ক মাশরািফর েজারােলা সমথ র্েন ে ায়ােড চেল আেসন িতিন। দেলর িবেদিশ েকািচং াফেদর মে  
ঢাকায় চেল eেসেছন ে নার মািরo িভ াভারােন। 33 eি েল িমরপুের িবশব্কাপ কয্াে র আেগ চেল আসেবন 
ি ভ েরাডসসহ বািকরাo। সািকবেকo oi সময় কয্াে  থাকার িনেদ র্শ িদেয় i-েমiল করা হেয়েছ। িমরপুের 
ায় eক স ােহর কয্া  েশেষ 2 েম আয়ার াে  িতন জািত oয়ানেড িসিরজ েখলেত যােব বাংলােদশ দল। 

সব্াগিতক আয়ার া  o oেয়  iি েজর িবপে  oi িসিরেজ িকছু ি েকটােরর পারফম র্ মূ ায়ন করা হেব 
িবশব্কােপর জ o। েকননা আiিসিসর নতুন িনয়েম 34 েম পয র্  iনজুির ছাড়াo ে ায়ােড পিরবত র্ন আনা স ব। 
েস কারেণi ি নার নাঈম হাসান আর টপaড র্ার াটস ান iয়ািসর আলীেকo রাখা হেয়েছ oi িসিরেজ। 
আয়ার া  েথেকi টাiগাররা iং াে  চেল যােব। েসখােন েল ারশায়ােরi eক স ােহর িবেশষ কয্া  করেবন 
মাশরািফর। 41 েম েথেক িবশব্কাপ শুরু হেলo বাংলােদেশর থম াচ 3 জুন দি ণ আি কার িবপ । তার 
আেগ aব  ভারত o পািক ােনর সে  দুিট িত াচ রেয়েছ টাiগারেদর। সব িমিলেয় টানা ায় 24 েথেক 
25িট oয়ানেড েখলেত হেব মাশরািফ-সািকবেদর। তাi সব িকছুর oপর ি েকটারেদর িফটেনেসর oপর েজার 
েদoয়া হে । eমিনেতi eবােরর িবশব্কাপ ফর াট eকটু িভ । িতিট দেলর িবপে  eকিট কের েমাট ৯িট াচ 
েখলেত হেব টাiগারেদর। 
 
তাi 26 জেনর ে ায়াড েঘাষণা করেলo েমাট 31 জেনর eকিট দল ত রাখা হে । আয়ার াে  28 জেনর 
দল েগেলo িমরপুের আরo িতন ি েকটারেক আলাদা কয্াে র মা েম ত রাখা হেব। েসখােন তাসিকন 
ছাড়াo আরo দুi ি েকটার থাকেছন বেল িনি ত কেরেছন িমনহাজুল আেবদীন না । তেব oi বািক দুi 
ি েকটােরর নাম িতিন eখনi বলেত রািজ হনিন। গতবােরর িবশব্কাপ ে ায়াড েথেক eবাের সুেযাগ েপেয়েছন 
েমাট আটজন- মাশরািফ, সািকব, তািমম, মুশিফক, মাহমুদু াহ, েসৗ , সািবব্র eবং রুেবল। তােদর মে  
মাশরািফ, সািকব, মুশিফক আর তািমেমর eিট চতুথ র্ িবশব্কাপ। হয়েতা মাশরািফর জ  eিট েশষ িবশব্কাপ। তাi 
eবােরর আসরিটেক রণীয় কের রাখেত ি গত পছে র বাiের িটম কিমব্েনশেনর oপর গুরুতব্ িদেয়েছন 
aিধনায়ক। থমবােরর মেতা িবশব্কাপ েখলার সুেযাগ কের িদেয়েছন িলটন, িমঠুন, মু ািফজ, রািহ, িমরাজ, 
সাiফuি ন o েমাসাে ক। গত দুi বছর ঘুেরিফের eরাi িছেলন মাশরািফর oয়ানেড ে ায়ােড। তাi তােদর 
oপরi আ া েরেখেছন িতিন। িনuিজ া  সফেরর থ র্তা িকংবা স িত ঢাকা লীেগর পারফম র্ িদেয় মাশরািফর 
ei িস া েক খুব েবিশ টলােত পােরিন। শুধু দেল eকজন েলগ ি নােরর aভাব েবাধ কেরেছন িতিন। 



িমনহাজুল আেবদীন আি িদ নােমর eক েলগ ি নারেক িতিন খুেঁজ েপেয়িছেলন রংপুর রাiডােস র্র েনেট। তেব 
িবশব্কােপর মেতা বড় মে  aনিভ  oi আি িদেক িনেয় েশষ পয র্  ঝুিঁক িনেত চায়িন িটম ােনজেম । দু'বছর 
আেগ ei iং াে i চয্াি য়  িফর েসিমফাiনাল েখলার aিভ তা রেয়েছ টাiগারেদর। তা ছাড়া েগল 
িবশব্কােপর পর 62 শতাংশ oয়ানেড িজেতেছ e দলিটi। তাi মাশরািফর লািলত ei দলিটেক িনেয় খুব েবিশ 
কাটাে ড়া করার ঝুিঁক েননিন িনব র্াচকরাo। 'ei দল গঠন করেত েপের aব i স  আমরা। েযেহতু iং াে  
েখলা। সুতরাং aিভ তার সে  েকােনা কে ামাiজ করা হয়িন। আিম যখন 2৯৯৯ িবশব্কােপ িছলাম তখন িক  
iং াে  েখলার aিভ তা িছল আমার। আমােদর ি েকট eখন eিগেয় যাoয়ার পেথ। আমার িবশব্াস, eবােরর 
িবশব্কােপo ভােলা করেব বাংলােদশ। কুিড় বছর আেগ েয সব্  িনেয় iং াে  িগেয়িছেলন, েসi সব্  েযন eত 
বছর পরo eকi আেছ। মানুষিটর হৃদয়িট বদলায়িন, বদেলেছ শুধু ভূিমকািট- েসবার িছেলন িবশব্কােপর 
ি েকটার, eবার িবশব্কােপর িনব র্াচক। 'eিট আমার েসৗভােগয্র েকাট। তাi eটাi আজ পের eলাম।' পুরেনা 
েকাটিট েদিখেয় েযন িতেত হািরেয় িগেয়িছেলন িমনহাজুল আেবদীন না । 

 


