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িমথনু আশরাফ ॥  এত অসাধারণ  ি েকট ক ািরয়ার। সবই পেয়েছন। অথচ মাশরািফ িবন মতুজার হাত ধের
িশেরাপা জতা অধরাই থেক যােব। তার হােত কান টনুােমে টর একিট িশেরাপা শাভা পােব না? তাই কী হয়?
ভাগ  মাশরািফর হােত অবেশেষ লিুটেয় পড়েত বাধ  হেলা। স ম ফাইনােল িগেয় িজতল বাংলােদশ। অবেশেষ
আয়ারল াে ড ি েদশীয় িসিরেজর ফাইনােল  িগেয় চ াি য়ন হেলা মাশরািফবািহনী। থমবােরর মেতা িশেরাপা
িজেত ইিতহাস গড়ল বাংলােদশ। সই িশেরাপা আসল মাশরািফর হাত ধেরই। তার নতৃে ই। এ িশেরাপার াদ
িনেয়ই িব কােপ খলেত গল বাংলােদশ।

বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দেলর ধান কাচ ি ভ রাডস ি েদশীয় িসিরজ চলার সময় বেলিছেলন, ‘আমরা ভয় র
দল।’  সিত ই  বাংলােদশ  কতটা  ভয় র দল  তা  বিুঝেয়  িদল।  ি েদশীয়  িসিরেজ  অপরািজত  চ াি য়ন  হেলা
বাংলােদশ। বার ফাইনালসহ ওেয়  ইি ডজেক িতন ম ােচ হারাল। আয়ারল া ডেক হারাল এক ম াচ। এক ম াচ
হেলা পিরত । িব কােপর আেগ পূেণাদ ম পেলন বাংলােদশ দেলর ি েকটাররা। আ িব ােস ভরপরু হেয়
গেলন। মানিসকতাও চা া হেয় গল। িব কােপর পর যিদ মাশরািফ অবসরও িনেয় ফেলন এখন আর তার তমন

আফেসাসও থাকেছ না। িতিন য অ ত একিট িশেরাপা বাংলােদশেক িদেলন। এই িশেরাপা জতায় থমবােরর
মেতা নকআউট পেব  জতাও হেলা বাংলােদেশর। দেশর পাঁচ িসিনয়র ি েকটার মাশরািফ, সািকব, মশুিফক,
তািমম ও মাহমু াহ একসে  থেক একিট িশেরাপাও দশেক িদেলন।

সািকব আল হাসান না থাকায় ফাইনােল িক হয়, আবার িশেরাপা জতার আে প থােক িকনা সই শ া তির হয়।
িক  মাশরািফর িব াস িছল। যিদ যারা একাদেশ থাকেবন তারা িনেজেদর মেল ধরেত পােরন তাহেল সািকব
ছাড়াই ফাইনাল জতার সামথ  বাংলােদশ দেলর আেছ। িশেরাপা িনধারণী ম ােচর আেগরিদন অিধনায়ক মাশরািফ
বেলিছেলনও, ‘সািকেবর থাকা না থাকাই ম ােচর িডসাইিডং ফ া র, অিধনায়ক িহেসেব সটা আিম মেন কির না।
সািকবেক ছাড়াও এই ম াচ (ফাইনাল) জেয়র সামথ  আমােদর আেছ। এ জ ই সরা ১৫ জনেক আনা হয়। আিম
অিধনায়ক িহেসেব বলব, সািকব না খলেল, ওর জায়গায় য খলেব সও পশাদার ও তারও সামথ  আেছ ভালা
করার।’ সািকেবর পিরবেত মাসাে ক হােসন সকত খলেলন। মাশরািফর িব ােসর িতদানও এমনভােব িদেলন
যা মেন রাখার মেতাই হেলা। দেশর ততম হাফ স িুরয়ান হেলন। ২০ বেল হাফ স িুর করার সে  ২৪ বেল
অপরািজত ৫২ রান করেলন। ঝেড়া ব ািটং কের বাংলােদশেকও জতােলন মাসাে ক। সািকব না থাকায় েযাগ
পেয় িনেজেক এমনভােবই মেল ধরেলন মাসাে ক, জতা ফাইনােল সবেচেয় সরা নপুণ িট তার হেয় থাকল।

ওেয়  ইি ডজ েত ব ািটং কের ২০.১ ওভাের কান উইেকট না হািরেয় ১৩১ রান করেতই বিৃ  পড়েত থােক।
যন থামেতই চায় না। বিৃ  না থেম ম াচ না হেল বাংলােদশই লীগপেব সবেচেয় ভাল করায় চ াি য়ন হেতা। িক
শষ পয  ফাইনাল খলা  হেলা। ২৪ ওভােরর খলা হেলা। তােত ওেয়  ইি ডজ শষ পয  ১ উইেকট হািরেয়

১৫২ রান করল। িক  তখন িক ভাগ , বাংলােদেশর িজতেত হেল বিৃ  আইেন ২১০ রােনর টােগট দাঁড় হেলা। িক
কিঠন পথ। পািড় দয়া য সহজ নয় তা সবাই জানত। এরপরও মেন িব াস িছল। সামথ ের িত িছল পূণ আ া।
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সই িব াস আর আ া িনেয়ই পথ চলেত থাকেলন বাংলােদশ ব াটসম ানরা। তািমম ও সৗম  িমেল টা দা
করেলন। মাঝপেথ একট ুছ পতন হেলা। িক  ১৪৩ রােনই যখন ৫ উইেকট পেড় গল বাংলােদেশর িজতেত তখন
৫০ বেল ৬৮ রান দরকার িছল। তখন ব াট হােত নােমন মাসাে ক। িহেসেব বল আর রােনর পাথক  খুব বিশ িছল
না। িক  সম া িছল মাহমু াহ ও মাসাে ক িছেলন উইেকেট। এই ইজেনর একজন যিদ ত আউট হেয়
যেতন তাহেল শািল  বালারেদর ওপর ব ািটংেয়র ভরসা করেত হেতা। তা কতটা কিঠন তা সবারই জানা

িছল। িক  মাসাে ক য কী অসাধারণ  ব ািটং  করেলন! যখন িজতেত ১৮ বেল ২৭ রান দরকার, ফ ািবেয়ন
এলােনর করা ২২তম ওভােরই ২৫ রান িনেয় ফেলন মাসাে ক। সখােনই বাংলােদেশর জতার পথ তির হেয়
যায়। মাসাে কও ২০ বেল হাফ স িুর কের রকড গেড়ন। শষ পয  ৭ বল বািক  থাকেত বিৃ  আইেন ৫
উইেকেট িজেত বাংলােদশ। কিঠন পথ সহজ কের িশেরাপা িজেত নয় বাংলােদশ। ম ােচর নায়ক মাসাে েকর
অসাধারণ  ব ািটংেয়  তা  স ব  হয়।  এই  িশেরাপা  জতার  আ িব াস  িনেয়ই  এখন  িব কােপ  খলেত  গেছ
বাংলােদশ।

বাংলােদশ আ জািতক ওয়ানেড ি েকট খলেছ ১৯৮৬ সাল থেক, ৩৩ বছর ধের। ট  ি েকট ২০০০ সােলর
১০ নেব র থেক খেল। ২০০৬ সাল থেক িট২০ খলেছ। এ ফরেমেট ১৩ বছর চলেছ। ট  ি েকেট ি প ীয়
কান িসিরজ ছাড়া টনুােম ট বা ইেয়র অিধক দেলর সম েয় হওয়া কান িসিরজ খলার েযাগ নই। তাই িশেরাপা
জতারও েযাগ নই। িক  ওয়ানেড ও িট২০ ি েকেট সই েযাগ আেছ। বাংলােদশ অেনক েলা টনুােম ট বা
ইেয়র অিধক দেলর সম েয় হওয়া িসিরেজ খেলেছ। এর মেধ  ফাইনােলও ছয়বার খেলেছ। িক  একবারও

িশেরাপা িজতেত পােরিন। এবার সই ধুা িমটল।

বাংলােদশ এ পয  ওয়ানেড ও িট২০ িমিলেয় ছয়বার ফাইনােল খেল। চারবার ওয়ানেডেত ও ইবার িট২০ ত
ফাইনােল খেল। িক  িতবার রানাসআপ হেয়ই স  থাকেত হয়। িশেরাপার এত কােছ িগেয়ও িশেরাপা এর আেগ
ছাঁয়া হয়িন। উপমহােদেশর বাইেরর কান দেলর িবপে  থমবার ফাইনােল খলেত নােম বাংলােদশ। এর আেগ

বাংলােদশ ছয়িট ফাইনােল খেলিছল। একিটেতও িজতেত পােরিন। এর আেগর ছয় ফাইনােলর িতনিটেত িতপ
িছল ভারত, িটেত ীল া ও একিটেত পািক ান। এবার থম উপমহােদেশর বাইেরর দল ওেয়  ইি ডেজর
িবপে  ফাইনােল লড়াই কের বাংলােদশ। দাপট দিখেয় ফাইনােল িজেত িশেরাপা িনেজেদর কের নয় বাংলােদশ।

থমবার ২০০৯ সােল ি েদশীয় িসিরেজ ীল ার িবপে  িশেরাপা িনধারণী ম ােচ জেয়র আশা তির কেরও হাের
বাংলােদশ। এরপর ২০১২ সােলর এিশয়া কােপর ফাইনােল পািক ােনর িবপে  কে র হার হয়। ২০১৬ সােল
িট২০’র ফাইনােল খেল বাংলােদশ। ভারেতর কােছ ৭ বল বািক থাকেত ৮ উইেকেট হারায় বাংলােদেশর িশেরাপা
হাতছাড়া  হয়।  গত  বছরই  বাংলােদশ  িতনিট  িশেরাপা  জতার  এেকবাের  কােছ  িগেয়ও  পােরিন।  টা  হয়
জা য়ািরেত ি েদশীয় িসিরজ িদেয়। ীল ার কােছ ৭৯ রােন হের িশেরাপা িজতেত পােরিন। মােচ আবার ীল ায়
িনদাহাস িফেত িট২০’র ফাইনােল ভারেতর কােছ হাের বাংলােদশ। গত বছেরর সে ের বাইেয় এিশয়া কােপর
ফাইনােলও ওেঠ বাংলােদশ। এবারও সামেন িতপ  থােক ভারত। এবারও একই দশা হয়। শষ বেল িগেয় ভারত
৩ উইেকেট িজেত যায়। িশেরাপা জতার আশা আবারও হতাশায় ডিুবেয় দয়। এবার স মবােরর মেতা ফাইনােল
খেল বাংলােদশ। এবার িতপ  থােক ওেয়  ইি ডজ। দলিটর আশায় েড়বািল িদেয় মাশরািফ িবন মতুজার
নতৃে  থমবােরর মেতা িশেরাপা িজেত ইিতহাস গেড় বাংলােদশ।

মাশরািফ  এর  আেগ  িতনবার  ফাইনােল  নতৃ  দন।  িক  একবারও  িশেরাপা  িজতেত  পােরনিন।  মাহা দ
আশরাফুল একবার, মশুিফক একবার ও সািকব একবার ফাইনােল অিধনায়ক  কেরন। িক  িশেরাপা িজতেত
পােরনিন। ২০০৯ সােল ি েদশীয় িসিরেজ মাহা দ আশরাফুল, ২০১২ সােলর এিশয়া কােপ মশুিফ র রহীম,
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২০১৬ সােলর িট২০ এিশয়া কােপ মাশরািফ িবন মতুজা, ২০১৮ সােলর ি েদশীয় িসিরেজ মাশরািফ, ২০১৮ সােলর
িট২০ িনদাহাস িফেত সািকব এবং ২০১৮ সােলর এিশয়া কােপ মাশরািফ নতৃ  দন। িক  িশেরাপা িজতেত
পােরনিন। অবেশেষ মাশরািফর হােতই িশেরাপা শাভা পল।

মাশরািফ িবন মতুজা ও িব কােপর দেল না থাকা তাসিকন আহেমদ, ফরহাদ রজা, ইয়ািসর আলী চৗধুরী ও নাঈম
হাসান দেশ এেস পেড়েছন। বাংলােদশ ি েকট বাড (িবিসিব) ি েদশীয় িসিরেজর পর িব কােপর দেল থাকা
মাশরািফ, সািকব আল হাসান, মশুিফ র রহীম, তািমম ইকবাল, মাহমু াহ িরয়াদ, েবল হােসন, মু ািফজুর
রহমান, সৗম  সরকার, মেহদী হাসান িমরাজ, মাসাে ক হােসন সকত, সাি র রহমান ন, মাহা দ িমঠনু,
আবু জােয়দ রাহী, মাহা দ সাইফউি ন ও িলটন মার দাসেক কেয়কিদন ঐি ক ছুিট িদেয়েছন। সই ছুিট পেয়
মাশরািফ দেশ িফেরেছন। আবার বুধবারই ল ডেন যােবন। সখান থেক কািডেফ চেল যােবন। দল য কািডেফ
২৬ ও ২৮ ম যথা েম পািক ান ও ভারেতর িবপে  িব কােপর িত ম াচ খলেব। মাশরািফর সে  তািমমও
ছুিট কাটােবন। িতিন বাই যান। সখােন তািমেমর পিরবােরর লাকজন আেগ থেকই আেছন। তািমমও বধুবার
ল ডন যােবন। সখান থেক কািডফ যােবন। বািক  ি েকটাররা  সবাই শিনবার আয়ারল া ড থেক ল ডন হেয়
ল াের গেছন। ল ার থেক বহৃ িতবার পুেরা দল যােব কািডেফ। বহৃ িতবার থেকই িব কােপ আইিসিসর

অিতিথ তািলকায় ঢেুক  যােব  বাংলােদশ  দল। সই থেক িব কােপর িমশেনও নেম পড়েব বাংলােদশ। এই
িব কাপ িমশন র আেগই দেশর সরা সাফল  ধরা িদল। থমবােরর মেতা কান টনুােম ট বা ইেয়র অিধক
দেলর সম েয় হওয়া িসিরেজর িশেরাপা িজতল বাংলােদশ। এই িশেরাপার াদ িনেয় এখন িব কাপ খলেব
বাংলােদশ।

কান ব ব  নয়- মাশরািফ ॥  চ াি য়ন হেয় ডাবিলন থেক ল ডন পৗেঁছেছ বাংলােদশ দল। তেব অিধনায়ক
মাশরািফ িবন মতুজা দেশ িফেরেছন ঐিতহািসক িফ িনেয়। শিনবার রাত ১১টা ২০ িমিনেট হযরত শাহজালাল
আ জািতক  িবমানব ের  নােমন  মাশরািফসহ  িসিরজ  জয়ী  দেলর  চার  ি েকটার।  তােদর  অভ থনা  জানােত
িবমানব ের িছেলন িবিসিবর পিরচালক জালাল ইউ স, ইসমাইল হায়দার মি ক, মাহববুুল আনাম ও ধান িনবাহী
িনজামউি ন চৗধুরী। এছাড়া ীড়া িতম ী জািহদ আহসান রােসল এমিপও িছেলন। িবমানব ের নেম খুব বিশ
কথা বেলনিন মাশরািফ। বরং িতিন জানােলন, াইেনশন কাপ জয় িটেমর সব সদে র সাফেল র ফসল। তাই
তােদর ছাড়া অনা ািনক কান ব ব  নয়। যারা িফ িজতেত ভূিমকা রেখেছ, তারাই কথা বলার দািব রােখ। আিম
না।
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