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বাংলােদেশর কাচ হেত সবার আেগ ঢাকায় এেস বাংলােদশ ি েকট বােডর (িবিসিব) কােছ সা াৎকার
িদেয়িছেলন রােসল ডিমে া। বাংলােদশেক িনেয় পিরক না, কােজর ধরন কমন হেব, ল  কী- সব
উপ াপেনর পরই তােক ভােলা লেগিছল িবিসিবর।

সংি  তািলকায় থাকা আরও কেয়কজনেক টিলকনফােরে  সা াৎকার নয়ার পরও িবিসিবর পছে
এিগেয় িছেলন ডিমে া। শষ পয  দি ণ আি কার সােবক এই কাচেকই বাংলােদশ জাতীয় ি েকট
দেলর নতনু কাচ  িহেসেব  িনেয়াগ  িদল িবিসিব।  শিনবার পুের িমরপুর শেরবাংলা  জাতীয়  ি েকট

িডয়ােম এক সংবাদ সে লেন নতুন কােচর নাম ঘাষণা কেরন িবিসিব সভাপিত নাজমলু হাসান।
ডিমে ার সে  ’বছেরর জ  চিু  কেরেছ িবিসিব। আগামী বধুবার দেলর সে  যাগ িদেয় কাজ 
করেবন নতুন কাচ।

আেগর িদন রিব শা ীেক নতনু ময়ােদ কাচ িহেসেব িনেয়াগ দয় ভারত। এরপর বাংলােদেশর কাজটাও
সহজ হেয় যায়। কাচ িহেসেব ভারেতর পছে র তািলকায় ি তীয় িহেসেব থাকা মাইক হসন িবিসিবর
পছে র তািলকাও ই ন ের িছেলন। সব িমিলেয় শষ পয  িতনজনেক পছে র তািলকায় রেখিছল
বাংলােদশ। অেনক বড় মােপর কাচ পুেরা সময় িদেত রািজ না হওয়ায় তােদর িবেবচনায় আনা হয়িন।
কাল নাজমলু হাসান বেলন, ‘িবে র অেনক নািমদািম কাচ বাংলােদশ দেলর সে  কাজ করেত আ হ

কাশ কেরিছেলন।

আর এ কারেণই িস া  িনেত আমােদর অেনক কাজ করেত হেয়েছ। শষ পয  আমরা িতনজনেক সংি

  াটস িরেপাটার
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তািলকায় রেখিছলাম। য আমােদর সে  পুেরা সময় কাজ করেত পারেবন এমন ব ি েকই বিশ 
িদেয়িছ। অেনেক আমােদর সে  কাজ করেত চেয়েছন িক  তারা িতন মাস িকংবা ছয় মাস পর এেস
দেলর সে  কাজ  করেবন। এছাড়া অেনেক জািনেয়িছেলন,  ধু  িসিরেজর আেগ দেলর সে  কাজ
করেবন। িক  আমরা এমন একজনেক চেয়িছ য পুেরা সময় জাতীয় দেলর সে  কাজ করেবন। এসব
িবেবচনায় আমরা রােসল ডিমে ােক ধান কাচ িহেসেব বেছ িনেয়িছ।’

িবিসিব সভাপিত জানান, জাতীয় দেলর পাশাপািশ সময়- েযাগমেতা ‘এ’ দল, হাই পারফরম া  দল ও
অনূ -১৯ দেলর সে ও কাজ করেবন নতুন কাচ। বাংলােদশ দেলর কািচং ােফর বড় একিট অংশ
এখন দি ণ আি কার। ব ািটং কাচ িনল ম ােকি  ও িফি ং কাচ রায়ান েকর ময়াদ বেড়েছ িব কাপ
শেষই। িকছুিদন আেগ নতনু বািলং কােচর দািয়  পেয়েছন দি ণ আি কারই চা ল ল াে েভ ।

ল াে েভে র সে  দি ণ আি কা জাতীয় দেলও কাজ কেরেছন ডিমে া।

এছাড়া  বাংলােদেশর কািচং  ােফ রেয়েছন লংকান নার মািরও িভ াভারায়ন,  ি ন বািলং  কাচ
িহেসেব িনউিজল াে ডর ড ািনেয়ল ভে াির ও পারফরম া  অ ানািল  ভারেতর ীিনবাস চ েশখরন।
িব কােপর পর ি ভ রাডসেক িবদায় জানায় িবিসিব। এরপর ীলংকা সফের ভার া  কাচ িহেসেব
দািয়  পালন কেরেছন খােলদ মাহমদু জন।

গত ৭ আগ  সা াৎকাের ডিমে া  ’ভােব তার পিরক না তুেল ধেরিছেলন িবিসিবর পিরচালকেদর
সামেন। একিট পিরক না ২০২০ িট ২০ িব কাপ সামেন রেখ। আেরকিট ২০২৩ ওয়ানেড িব কাপ
সামেন রেখ। কাচ িহেসেব ি েকট িবে  বশ পিরিচত নাম হেলও শীষ পযােয় কখনই ি েকট খলেত
পােরনিন ডিমে া।

তার জ  পাট এিলজােবেথ ১৯৭৪ সােল। ই ান িভে র বয়সিভি ক দেল খলার সময়ই উপলি
কের ফেলন, ি েকট খেল বিশদরূ যেত পারেবন না। তাই খলা ছেড় তই নাম লখা কািচংেয়।
২২ বছর বয়েসই পেয় যান থম কািচং িডি । থেম ই ান িভে র বয়সিভি ক দেল কাজ কেরন।
পের জাতীয় পযােয় েযাগ পান। ২০০৪ অনূ -১৯ িব কােপ বাংলােদেশ এেসিছেলন দি ণ আি কার
যবু দেলর কাচ িহেসেব। ২০১২ থেক ২০১৭ পয  িছেলন দি ণ আি কা জাতীয় দেলর কাচ। এবার
এিশয়ায় কািচং করােনার নতনু চ ােল  ডিমে ার সামেন।
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