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হতাশ সংগঠক- ীড়ািবদরা ষ াবপাড়ার জয়ুা অেনক পুরেনা ব ািধ
জয়ুা ক  কের খুেনর ঘটনাও ঘেটেছ

ত পিরি িত াভািবক করার তািগদ
খেলায়াড় তিরর পাইপলাইন ব  হেব

সবেচেয় বিশ িত হেব ফুটবেলর

মিজবর রহমান ॥ খলাধুলা মা ষেক বাচঁেত শখায়। নিতক অব য় থেক র া কের যবু সমাজেক। জীবেনর
িত ল পিরেবেশ অদম  লডাইেয়র অ ে রণা জাগায় খলাধুলা। সাধারণ মা েষর িনমল আন  উপেভােগর সরা

মাধ ম হে  ীড়া ন। আর এই র জগতটা যিদ হেয় ওেঠ জুয়ািড়, -া, মা ান ও খুনীেদর আখড়া তাহেল
জািতর ভিব ত িক হেত পাের িচ া করেল য কারও িশউের ওঠার কথা। াঁ-বাংলােদেশর ীড়াে ে  এখন এই
িচ ই দৃ মান। বতমান ও আগামী জে র জ  এটা বড় একটা ধা া, মিক ও চ ােল । এক কথায় কিঠন
সমেয়র মেধ  পেড় গেছ খলাধুলার জগত। রাত-িদন চি শ ঘ ার আেলািকত লাসেভগাস িসিটখ াত মিতিঝল

াবপাড়ায় এখন শােনর নীরবতা। ফুটবলারেদর দলবদল চলেছ। ঘর গাছােনার এই কায েম নই মাহােমডান,
মিু েযা া কিস ও আরামবাগ ীড়া সংঘ। অ া  ােবও পেড়েছ এর ভাব। এই অব া থেক কেব াভািবক
পিরি িতেত িফরেব াবপাড়া কউ বলেত পাের না।

িবে র সবেচেয় জনি য় খলা ফুটবল। এ িনেয় ীড়াে মীেদর ি মত থাকার কথা নয়। ফুটবেলর িব কাপ সামেন
এেল গাটা বাংলােদশ যন ািজল-আেজি টনায় িবভ  হেয় পেড়। বািড়-ঘেরর রং দখেল মেন হয় দশটাই যন
িব ীণ আকািশ-হলেুদর সা াজ । ি তীয় িব যেু  িব  জামানরা ঘেুর দাঁিড়েয়িছল এই ফুটবেলর হাত ধের। ১৯৫৪
িব কােপ হাে িরেক  হারােনার গ  জামািনেত  পকথারই শািমল। ােয়িশয়া  আর লকুা  মডিরচেদর গ ও

পকথার থেক কম নয়। যু  িব  এই দশিটেকও মা ষ চেন ফুটবেলর গৗরবময় সাফেল ।

যিদও বাংলােদেশর খলাধুলার াপট স ণূ িভ । িবেশষ কের ফুটবেল। িবে র বড় বড় লীেগর াব েলা
পিরচািলত  হয়  মাটা  অে র  েরর  অেথ।  াব েলা  কািট  কািট  ডলার  খরচ  কের  দল  গঠেনর  পরও
আিথকভােব লাভবান। হাউিজ, তাস বা ক ািসেনা জুয়ার ওপর মােটও িনভরশীল নয় ম ানচে ার িসিট, িলভারপুল,
বািসেলানা, িরয়াল মাি দ, জুেভ টাস, িপএসিজ ও বয়ান িমউিনেখর মেতা আরও অেনক িব নি ত ইউেরািপয়ান

াব। আর সখােন এ ধরেনর পিরেবশও নই। িক  বাংলােদেশর ফুটবল দল েলার সরকম র নই। এমন িক
সরকােরর প  থেকও দল পিরচালনায় াব েলােক বাৎসিরক কান অ দান দয়া হয় না। ফেল লাভ দূেরর কথা।
ফুটবলারেদর দলবদল সামেন এেলই দল গঠেন টাকার জ  মাথা খারাপ হেয় যায় াব কমকতােদর। গলদঘম
হেত হয় অথ সং েহ। এেদেশ সংগঠক, পিরচালকেদর দয়া ডােনশেন পিরচািলত হয় ঢাকার ছাট বড় সব াব।
জৗলসু হারােলও কদর, পাির িমক মােটও কেমিন ফটুবলারেদর। বরং িদনেক িদন বেড়ই চেলেছ। এক মৗ েমর

জ ই কািট কািট টাকা খরচ কের দল গঠন কের থােক িশেরাপা ত াশী াব েলা। ব ত য় ঘটেছ না এবারও।
পেহলা অে াবর থেক  হেয়েছ নতুন মৗ েমর দলবদল। জািস বদেলর কায েম পছে র ফুটবলার দেল
িভড়ােত আটঘাঁট বঁেধই মােঠ নেম পেড়েছ অেনক দল। রাে র যমন বােজট থােক ঢাকার ায় িতিট ােবরও
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একটা বাৎসিরক বােজট করা হয়। এই বােজটটা হেয় থােক ফুটবল সামেন রেখ। ফুটবল দল গঠেন কত টাকা খরচ
হেব সটাই বােজেট াধা  পায় সবার আেগ। তারপর ি েকট ও হিক। উে খ , ঢাকার ছাট বড় বিশরভাগ াবই
এই িতনিট খলায় িনয়িমত অংশ িনেয় থােক।

যিদও ঘেরায়া ফুটবেলর সেবা  আসর পশাদার লীেগর দলবদেল এখনও মােঠ নই এক সময়কার ঐিত বাহী
মাহােমডান ািটং ােবর সে  মাঝাির সািরর মিু েযা া সংসদ কিস ও আরামবাগ ীড়া সংঘ। বাংলােদশ

ি িময়ার লীেগ (িবিপএল) বা  পশাদার লীেগ খেল এই িতন াব। এর মেধ  নাম-ডােক মাহােমডান অেনক
এিগেয়। িক  দল িহেসেব িবগত ায় এক দশক ধের ‘ লেজেগাবের’। িশেরাপার ধাের কােছ যাওয়া দূের। িটেক
থাকার জ  সং াম  করেত দখা যায় জনি য় দল  মাহােমডানেক। পিরি িত  এমন দাঁিড়েয়েছ য কান েম
অবনমন ( রিলেগশন) ঠকােত পারেলই যন খুিশ ােবর নীিতিনধারকরা। তেব ময়দািন লড়াইেয় না পারেলও।
একিদক িদেয় এই দলিট চ াি য়ন রেস িছল িকছুিদন আেগও। আর সটা হে  জয়ুা-ক ািসেনা খলায়।

দেলর ’ওয়ান ম ান শা’ পিরচালক লাকমান হােসন ভুইয়া ও তার দাসররা মাহােমডান াবেক খলার মাঠ থেক
ক ািসেনা িশেরাপা দৗেড় িনেয় এেস এখন মা ল িদে  ীঘরেক িঠকানা বািনেয়। মাহােমডান তথা জাতীয় দেলর
সােবক তারকা ফুটবলার গালাম সেরায়ার িটপু সাংবািদকেদর মেুখামুিখ হেয় বলিছেলন, আপনারা বারবার একিট
শ  উ ারণ করেছন ’ঐিত বাহী’। আের ভাই মাহােমডােনর তা এখন ঐিত ই নই। আিম যখন এই ােবর
খেলায়াড় িছলাম তখন িতনবার চ াি য়ন হেয়িছ। িশেরাপার জ ই তখন মােঠ নামেতা মাহােমডান। তখন এটা

িছল ঐিত বাহী াব। এখন তা দখিছ মদেখার, জুয়ািড়েদর দখেল চেল গেছ াব। খলার পিরবেত দলিট িকছু
লােকর পেকট ভািরর কারখানা হেয় গেছ। িমিডয়ায় যা দখিছ তােত একজন ফুটবলার িহেসেব আিম ক  পাি
মাহােমডান ােব ারজনক এই কমকা- দেখ।

ক ািসেনা চািলেয় লাকমান কািট কািট টাকা আয় কেরেছ, যার বিশরভাগ িবেদেশ পাচার কের িদেয়েছ যা এখন
‘ওেপন িসে ট’। তার মেতা আরও অেনক ’ক ািসেনা রিথমহারথী’ মিতিঝেলর াবপাড়ায় রেয়েছ। তােদর অেনেক
র ােবর ঝিটকা অিভযােন ধরা পেড় এখন মামলার কাঠগড়ায় িরমাে ড রেয়েছ। অেনেক পািলেয় গেছ িবেদেশ। এটা
ফুটবেলর ওপর ভাব ফলেব িকনা জানেত চাইেল বাংলােদশ ফুটবল ফডােরশেনর (বাফেুফ) সাধারণ স াদক
আবু নাঈম সাহাগ জনক েক জানান, এখনও যেথ  সময় আেছ। দলবদল কায ম ২০ নেব র পয  চলেব। এ
সমেয়র মেধ  কউ না কউ হয়ত এই দল েলার হাল ধরেব। আশা কির িবিপএেলর ১৩ দেলর মেধ  এই িতনিট

াবও থাকেব। যিদও এ িনেয় আমরা িচি ত নই। কারণ বািক ায় সব দলই িতিদন কাউেক না কাউেক দলভু
করেছ, দলবদেল  অংশ  িনে । িশেরাপা ত াশী দল েলার মেধ  ফুটবলার দলভু  করার িতেযািগতা বশ
ভালভােবই চলেছ। কােজই িবিপএল আেয়াজন িনেয় মেন হয় না  কান ঝােমলা হেব। িবিপএল ম ােনজেম ট
কিমিটও ওই িতন াব িনেয় কান িচ া করেছ না। সাহাগ আরও যাগ কেরন, য ােবর কথা উে খ করা হেয়েছ
স েলা  চ াি য়ন  ফাইেটর  িটম  নয়।  এমনিক  মাহােমডানও।  কােজই  অবিশ  দশিট  াব  তােদর  পছে র
খেলায়াড়  তাঁবুেত  নয়ার পর যারা  বািক  থাকেব তােদর িনেয় দল  বানােত  পাের মাহােমডান,  মুি েযা া  ও

আরামবাগ। র ােবর িসলগালা লাগােনা ইয়ংেম  ফিকেররপলু, ঢাকা ওয়া ডারাস, িভে ািরয়া, িদল শাসহ আরও
যসব াব আেছ স েল পশাদার লীেগর (িবিপএল) দল নয়। িনেচর িদেকর লীেগর দল।

ক ািসেনা কেল ািরর সে  জিড়ত নয় এমন াব েলা দলবদেল ইেতামেধ  মােঠ নেম পেড়েছ। বতমান চ াি য়ন
ব রা িকংস, রাপনাসআপ ঢাকা আবাহনীর সে  শখ রােসল ীড়া চ , শখ জামাল ধানমি-  াব,  চ াম
আবাহনী ও সাইফ ািটং ােবর মেতা িতি ত দল েলা বতমােন পিরণত দল গঠেন ব  আস  মৗ েমর জ ।
এসব ােবর িব ে  এখনও পয  সমাজিবেরাধী  কান কমকাে-র অিভেযাগ পাওয়া যায়িন। ভ েলােকর াব
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িহেসেবই অতীেতর মেতা এখনও পিরিচত। কােজই িবিপএল ফুটবল িনেয় শ ার কান কারণ দখেছন না ফটুবল
সংি  ীড়া সংগঠকরা। এমনিট দেশর ফুটবেলর ভাগ  িনয় া বাফুেফও।

াবপাড়ার অতীত-বতমান ॥ এক সময় হাউিজ ও কাড ম থেক া  অথ িদেয় অেনক াব খরেচর একটা অংশ
বহন করত। হাউিজ এখনও অেনক ােব চলেছ। এটােক জুয়ার আওতায় দখেত নারাজ অেনেক। নাম না কাশ
করার শেত এক শীষ াব কমকতা বলেলন, হাউিজ থেক আসা অেথ য়ারেদর বড়েজার চা না ার খরচ বহন করা
যায়। মূলত ীড়ামনা ডানারেদর দয়া অেথই পিরচািলত হয় াব। স ার পর  হওয়া হাউিজেত তা আমােদর

ােবর খেলায়াড়রাও অংশ িনেয় থােক। এটা িনছক সময় কাটােনা িবেনাদেনর পযােয় পেড়। আিম এেক জুয়া
িহেসেব মানেত রািজ নই। তেব এখন তা অেনক িকছুই দখিছ। থেলর িবড়াল বিরেয় পড়ার পর জানেত পারলাম,
অেনক াবই আমােদর চেয় অেনক ণ সাবল ী। ক ািসেনা চািলেয় িদেন আয় করেছ কািট কািট টাকা। এই

াব েলা ইে  করেল িত বছর সরা দল গঠন করেত পারত। ােবর শােকস ভের ফলেত পারত িফ িদেয়।
কই সটা তা দখিছ না। ময়দািন লড়াইেয় তারা লবড া। দল বানােনারই নািক টাকা নই। তাহেল ােবর মাথায়
কাঁঠাল ভে  অিজত এই িবপুল পিরমাণ অথ যায় কাথায়? যিদও এটা এখন িদবােলােকর মেতা পির ার। ােবর
নাম, টে  জায়গা দখল কের মােঠর খলা নয়, ব ি াথ হািসল িছল মলূ ল ।

এরশাদ সরকােরর শাসনামেল খলার পিরেবশ ও অবকাঠেমা িনমােণর লে  প ন ময়দােন ছিড়েয় িছিটেয় থাকার
াব েলােক জায়গা দয়া হয় মিতিঝল সংল  ফিকেররপলু ও আরামবােগর মাঝ িদেয় বেয় যাওয়া িবশাল খাল

ভরাট কের। যা বতমােন কালভাট  রাড িহেসেব িচি ত। মাহােমডান, ওয়ারী, িভে ািরয়া, আজাদ, ওয়া ডরাস,
িদল শােক এখােন াব িনমােণর জায়গা দয়ার পর ানীয় ইয়ংেম  ফিকেররপলু,  আরামবাগ ীড়া  সংঘ ও
মিরনার ইয়ংসও যাগ হয় এই কাতাের। ঢাকা িবভাগীয় ীড়া সং ার কাযালয় এই াবপাড়ায়। িফফার অেথ

িনিমত  -সি ত,  অত াধুিনক  বাংলােদশ  ফটুবল  ফডােরশন  ভবনও  এই  াবপাড়ায়।  সােবক  ফুটবলারেদর
সানািল অতীত ােবর িঠকানা এখােন।

এরশাদ সরকােরর পতেনর পর িবএনিপ মতায় এেল াবপাড়া ধীের ধীের পিরণত হয় জুয়ার আখড়ায়। যা
ফিকেররপুল-আরামবাগ এলাকাবাসীর গলার ফাঁস িহেসেব পিরণত হয়। -া, মা ান, জুয়ািড়, ছ াচড়া িছনতাইকারীর
অভয়ারেণ  পিরণত হয় গাটা এলাকা। ফেল িনরাপ াহীন হেয় পেড় এই ই এলাকার িনরীহ মা ষ। ধু তাই নয়।
গাটা মিতিঝলই চাঁদাবাজেদর দখেল চেল যায়। িদেন- পেুর িছনতাই িছল এখানকার িনত  ঘটনা। সাধারণ পথচারী
থেক অিফস ফরত মা ষও রহাই পেতন না। িনারাপ ার চরম অবনিত ঘটায় এক পযােয় িতবাদ জানােত রা ায়

নামেত বাধ  হন াবপাড়া সংল  ই এলাকার হাজার হাজার নারী-পু ষ ও ত ণরা। মিতিঝল থেক াবপাড়া
সরােনার দািবেত িদেনর পর িদন সভা, িমিছল এমনিক মানবব ন কেরও িবএনিপ সরকােরর মন গলােত পােরনিন
ানীয় জনগণ। ফেল আবািসক ও রাজধানীর ব  বািণিজ ক এলাকা থেক উে দ হয়িন ওই সময়কার ’িকিলং
জান’ খ াত এই াবপাড়া।

সরকার পিরবতেনর পাশাপািশ মতার পিরবতন ঘেট ােবর কতৃে র। এখানকার সবেচেয় এিলট াব িনঃসে েহ
মাহােমডান। বািক েলার মেধ  আরামবাগ ীড়া সংঘ ছাড়া সবই ঘেরায়া ফটুবেলর িনচু সািরর দল। এরশােদর

শাসনামল পয  ঐিত  ধের রেখিছল  মাহােমডান। বশ দাপেটর সে  সমক  দল েলার সে  পা া  িদেয়
ফুটবল, ি েকট ও হিকেত মােঠ নামত িশেরাপার জ । ওই সময় আিথক িদক িদেয় সবেচেয় মজবতু িভেতর ওপর
দাঁিড়েয় িছল মাহােমডান। এক কথায় অেথর কান অভাব িছল না। সটা জুয়ার মাধ েম নয়। অেনকটা সরকারী
পৃ েপাষকতায়। এরশােদর ধমম ী য়াত  মওলানা  মা ান িছেলন ােবর গবিনংবিডর চয়ারম ান। এরশােদর
আেরক  ভাবশালী  ম ী  শিফ ল  গিন  পন  ও  তৎকালীন  ঢাকার  ময়র  কেনল  মােলকও  স ৃ  িছেলন
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মাহােমডােনর সে ।

এরশাদ সরকােরর পতেনর পর িবএনিপ রাজনীিতর সে  ওতে াতভােব জিড়ত লাকজেনর দখেল চেল যায় এক
কােলর সাড়া জাগােনা, লাখ লাখ সমথকপু  মাহােমডান াব। এরপর থেকই অবনিত । ধীের ধীের বতমােন
খােদর িকনারায়। গত মৗ েম কান েম রিলেগশন ঠিকেয় িবিপএেল িটেক আেছ ২১ বােরর লীগ চ াি য়নরা।
পতেনর ধান পকার ক ািসেনা মািলকেদর একজন লাকমান হােসন ভইুয়া। তার ফতােরর মেধ  পির ার হয়
কন এই বহাল অব া মাহােমডােনর। উে খ , এরশােদর ম ীরা জিড়ত থাকায় ট ট িনমােণ াব পাড়ায় সবেচেয়
বিশ জায়গা বরা  দয়া হয় মাহােমডানেক। মাহােমডােনর হাউিজ-জুয়ার ঘরটার সমান জায়গা অেনক ােবর
নই। সবেশষ িবএনিপর শাসনামেল লাকমানগংরা দািয়  নয় মাহােমডােনর। তারপর তােদর এেকর পর এক

অপকম  দেখ  মাহােমডান  াব  থেক  সের  দাঁড়ান  অেনক  সৎ,  িন াবান  যাগ  সংগঠক।  আবার  অেনেক
লাকমানেদর রাষানােলর িশকার হেয় বাধ  হন াব ছাড়েত। তােরক রহমােনর আশীবাদ িনেয় লাকমানরা একক

রাজ  কােয়েমর পরই জৗলসু হারােত  কের মাহােমডান। ময়দােনর খলায় মেনােযাগ না িদেয় তারা  কের
আেখর গাছােনার জুয়া িতেযািগতা।

জুয়া িনেয় খুেনর ঘটনা ॥ বাংলােদেশ আধুিনক ক ািসেনা জুয়া র আেগ মাহােমডন ােবই সব থম  হয়
’ওয়ান টন’। পরবতীেত পযায় েম ায় সব ােবই ’ওয়ান টন’ চাল ুহয়। এই জুয়াবািণজ ও ক ািসেনার চেয় কম
বড় নয়। ’ওয়ান টন’ িক ধরেনর জুয়া এটা কমেবিশ সবারই জানা। এটা হে  চােখর সামেন না ার উে খ করা
গালাকিৃতর িবশাল বাড চরকার মেতা ঘুরেত থােক। আর িনধািরত সীমানা থেক এই বােড ছাট তীর ছাড়া হয়

হাত িদেয়। এই তীর য না াের িগেয় িবধঁেব ভাগ বান সই না াের টাকা দেব জমাকারীরা। অ  না াের যারা টাকা
জমা দয় তারা ভাগা। এই টাকা চেল যায় ’ওয়ান টন’ মািলেকর হােত। স া থেক ভার পয  কািট কািট
টাকার ’ওয়ান টন’ খলা হেতা াবপাড়ায়। এই ’ওয়ান টন’ িনয় ণ করেতা তােরক রহমােনর ক াডাররা। এই
জুয়ার টাকার ভাগ-বােটায়ারা িনেয় অেনক খুন-খারািবর ঘটনা ঘেট এখােন। আরামবাগ ােবই খুন হয় ’জন। তারা
হে  ােবর তৎকালীন ফটুবল কিমিটর স াদক রােসল আহেমদ খাকন ও জুয়ািড় ভলু।ু ােবর ভতের খাকন ও
ভলুু খুন হওয়ার সময় তােদর িতপে র এেলাপাতািড় িলেত তর আহত হয় অেনেক। িলর আঘােত এক পা
প  ুঅব ায় কেয়ক বছর পর মারা যায় খাকেনর ব  ু লাল।

মিতিঝল াবপাড়ার বাইেরও মাদক ব বসার িনয় ণ িনেয় কা  িদবােলােক গাপীবােগর াদাস ইউিনয়ন ােব
খুন হয় ানীয় িবএনিপ নতা আসলাম। সােবক জাতীয় ফুটবলার খায় ল আেনায়ার পয়া  খুন হেয়িছেলন ধানমি-

ােব। এই ােবর সভাপিত িছেলন িতিন। ভাল কাজ করেত িগেয় পয়া  খুন হওয়ার ঘটনা অব  মমাি ক। তােক
হত া করা হয় ধানমি- াব থেক মাদক ব বসা ও জুয়া উে েদর উেদ াগ নয়ায়। ধানমি- ােবর স াসীরাই ভারােট
খুনী  িদেয়  পয়া েক  হত া  কের  বেল  জন িত  রেয়েছ।  পয়া  জীবন  িদেয়  না  পারেলও  পরবতীেত  তার

ভাকা ীরা িঠকই ধানমি- াব থেক সব ধরেনর অসামািজক কমকা- উে দ করেত স ম হেয়েছন। ীড়া
সংগঠক মনজুর কােদেরর হ ে েপ জয়ুািড়, মাদক িবে তা, নশােখাররা াব ছেড় পািলেয় যেত বাধ  হয়।

ােবর নামও পিরবতন কেরন ঢাকা আবাহনীর সফল ফুটবল ম ােনজার মনজুর কােদর। এটা এখন শখ জামাল
ধানমি- াব িহেসেব িতি ত। ফুটবেল দেশ-িবেদেশ একািধক িশেরাপা জতা শখ জামাল ধানমি- এখন অেনক

ােবর ‘আইডল’। ােবর িবশাল মাঠও িছল বদখল। স া নামেলই এই মাঠ পিরণত হেতা নশােখার ও ভাসমান
পিততােদর অভয়ারেণ । এসব অবজনাও দ তার সে  উে দ কের িনমাণ করা হয় শখ কামাল ীড়া কমে ।
এই ােবর চার দয়ােলর মােঝ রেয়েছ দেশর সবেচেয় আধুিনক ফুটবল াকিটস াউ ড। ঢাকায় খলেত আসা
অেনক িবেদশী পু ষ-মিহলা ফুটবল দল এই মােঠ অ শীলন কের। এসব দেলর কাচ, খেলায়াড়রা ভূয়সী শংসা
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কেরন এই মােঠর। এখােন আরও আেছ উ ত িজমেনিসয়াম, ি েকট াকিটস ব’সহ ইিমংপুল।

অৈবধ জয়ুা ছাড়াও চলেছ াব ॥ ধু শখ জামাল নয়, এই ােবর একটু দূেরই ঢাকা আবাহনী। শহীদ শখ কামাল
িতি ত এই ােব জ ল  থেকই মদ-জুয়ার বালাই নই। দ  সংগঠকেদর বিল  নতৃে  াধীনতার পর থেক

ঢাকার ফটুবেল এখনও পয  দাপেটর সে  খেল যাে  ’ঐিত  আর আিভজােত র’ তীক আবাহনী। বতমান
চ াি য়ন ব রা িকংস, শখ রােসল ীড়া চ , শখ জামাল ধানমি- াব, চ াম আবাহনী ও সাইফ ািটং

াব চলেছ কান অৈবধ জুয়া ছাড়াই।

ঐিত বাহী মাহােমডান ােবর রব া ॥ পিরেবশ আর টাউট-বাটপারেদর খ েড় পেড় মাহােমডান ােবর কািট
সমথেকর দয় ভে  ংস হেয় গেছ। াধীনতার আেগ মাহেমডােনর িচর িত ী িহেসেব দখা গেছ ঢাকা
ওয়া ডারাস াবেক। াধীনতার পর বল নতৃে  খ ািত হারােত থােক এই াবিট। পরবতীেত মাদক ব বসা ও
জুয়ািড়েদর দখেল চেল যাওয়ায় এখন আর ঢাকার থম ণীর ফুটবেল নাম গ  নই ওয়া ডারােসর। ক ািসেনা
জুয়ািড়রাই বতমােন এক কােলর সাড়া জাগােনা এই ােবর সেবসবা। ওয়া ডরাস কােলর গেব হািরেয় গেলও

াধীনতা  পরবতী  দীঘিদন  ঐিত  ধের  রােখ  মাহােমডান।  াধীন  দেশ  মাহােমডােনর  িত ী  িহেসেব
আ কাশ ঘেট আবাহনীর। ই িচর িত ীর লড়াই িহেসেব খ ািত পায় মাহােমডান-আবাহনী ম াচ। সটা এখন
ইিতহাস।  লাকমান  গংরা  দািয়  নয়ার  আগ  পয  ধাের-ভাের  কান  অংেশ  আবাহনীর  চেয়  কম  িছল  না
মাহােমডান। বতমােন মাহােমডান আর ওয়া ডারােসর মেধ  বতমােন কান পাথক  নই। তেব খলাধুলার পিরেবশ

ন  করা ক ািসেনা বািণেজ  এই ই াব যন পরম ব ।ু শত বছেরর ঐিতে  লািলত মাহােমডান সবেশষ কেব
লীগ িশেরাপা িজেতেছ তা হয়েতা ভেুলই গেছন ীড়াে মীরা। অথচ শি শালী দল গড়ার জ  টাকার কান কমিত
িছল না। এক ক ািসেনা থেক অিজত আেয়র চারভােগর এক ভাগ টাকা যেথ  িছল চ াি য়ন ফাইেটর দল গড়েত।
লাকমানরা ক ািসেনা থেক া  আেয়র ায় পুেরা টাকাই মের িদত। ভাগ-বােটারা কের িনত িনেজেদর মেধ ।

মিু েযা া ীড়া চ  ॥ একই অব া মিু েযা া সংসদ ীড়া চে র। অথচ ন ইর দশেক এই মিু েযা া কিস
’ি ম িটম’ িহেসেব খ ািত পেয়িছল মনজুর কােদর দািয়  নয়ার পর। তৎকালীন আবাহনী, মাহােমডান ও াদাস
ইউিনয়েনর ঘড় ভে  একঝাঁক তারকা ফুটবলার িনেয় মনজুর কােদর সরা দেলর প িদেয়িছেলন সাদামাটা
মিু েযা ােক। দেলর কাচ িহেসেব দািয়  পালক কেরেছন িকংবদ ী ফুটবলার, বাফুেফর বতমান সভাপিত কাজী
সালাউি ন। ওই সমেয়ই কােদেরর হাত ধের ঘেরায়া ফটুবেল থম িশেরাপার াদ নয় এই দলিট। মনজুর কােদর
দািয়  ছাড়ার পরও মিু েযা া ক ীয় কমা ড কাউি েলর কমকতা শাহ আলম চৗধুরী ও জাহা ীর আলেমর
চ ায় বশ কেয়ক বছর দাপেটর সে  খেল মুি েযা া। এই িৃত কােলর গেভ হািরেয় গেছ। শত বছেরর পুরেনা

িভে ািরয়া ািটং ােবর মেতা সাড়া জাগােনা মিু েযা া সংসদ ীড়া চে র অব াও এখন একই রকম। তেব
ব িত ম বলেত মিু েযা া িটেক আেছ মযাদার পশাদার লীেগ। িভে ািরয়া কান লীেগ খেল অেনেকই জােনন
না।  মিু েযা া  সংসদ কিসর এই বহাল  দশার সে  অ তু িমল  রেয়েছ মাহােমডােনর। মুি েযা া  কমা ড
কাউি ল সূে  জানা গেছ, যবুলীগ দি েণর সভাপিত ইসমাইল চৗধুরী স¤◌াট বশ কেয়ক বছর আেগ দখল কের
নয় িল ান সংল  ওসমানী উদ ােন অবি ত মিু েযা া াব ট া ট। এখান থেকই স¤◌াট মােস আয় করত কািট
কািট টাকা। িক  ােবর পছেন ব য় করত না আেয়র িসিকভাগও। নাম কােশ অিন কু মিু েযা া কামা ড

কাউি েলর ওই কমকতা  বলেলন, স¤◌ােটর দাপেট  আমরা িছলাম অসহায়। িতবাদ করার সাহস িছল না।
ক ািসেনা, মদ, জুয়ার ব বসা কের স¤◌াট কািট কািট টাকার মািলক হেয়েছ। অথচ ভালমােনর একটা ফুটবল দল
গড়ার জ  বছের এক কািট টাকাও াবেক দয়িন স¤◌াট। ফেল জাড়াতািলর দল িনেয়ই খলেত হে । িতিন
ইি ত কেরন াব পিরচালনায় কমা ড কাউি েলর যারা জিড়ত তােদর মেধ  কউ কউ স¤◌ােটর সে  হাত
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িমিলেয় ফায়দা িনেতন। তারাও বশ লাভবান ােবর ইিতহােস ’ক ািসেনা’ কলে র বদনাম চািপেয় িদেয়।

ইয়ংেম  ফিকেররপুল ॥ মিতিঝল াব পাড়ায় য কয়িট াব রেয়েছ স েলার মেধ  সবেচেয় পির , র
পিরেবশ িছল ইয়ংেম  ফিকেররপুেল। ২০০৮ সােল কাজী সালাউি ন এই ােবর সভাপিতর আসেন বেস তার
িনবাচন কায ম পিরচালনা কেরিছেলন। ইয়ংেমে র কাউি লর িহেসেবই িতিন ওই বছর মজর জনােরল (অব)
আিমন আহেমদ চৗধুরীেক হািরেয় থমবােরর মেতা বাফুেফর সভাপিত িনবািচত হন। তখন ইয়ংেমে র সাধারণ
স াদক িছেলন ম রু হােসন মাল।ু িতিনও বাফুেফর সহ-সভাপিত িনবািচত হেয়িছেলন সালাউি েনর ’সমমনা
প ােনল’ থেক। উে খ  মনজুর হােসন মালু খ ািতমান ফুটবলার িছেলন। অিধনায়ন িছেলন ইয়ংেমে র। কাজী
সালাউি নও এক সময় উপেদ া িশ ক িছেলন এই ােবর।

’ওয়ান টন’ জুয়ার িনয় ণ িনেয় াব পাড়ায় হত া, মারামাির যখন চরম পযােয় দািয়  নয় ওয়ান ইেলেভন সরকার।
দািয়  নয়ার মাস ই পেরই সব ােব একেযােগ ঝিটকা অিভযান চালায় র াব। মলূত ’ওয়ান টন’ িনমূল করাই
িছল  এই  অিভযােনর  মূল  ল ।  র ােবর  অিভযােন  মাহােমডান,  িভে ািরয়া,  আরামবাগ  কএস,  িদল শা  ও
ওয়া ডরাসসহ এখানকার ায় সব ােবই ’ওয়ান টন’সহ নানা ধরেনর জুয়া ধরা  পেড়। ব িত ম িছল কবল
ইয়ংেম  াব।  অপােরশন চালােলও এই ােব  পাওয়া  যায়িন অৈবধ িকছু।  ফিকেররপলু  এলাকার ীড়ামনা
ব বসায়ী, ানীয় ধনাঢ  ব ি েদর অেথ পিরচািলত হেতা এই াব। সবেচেয় বড় ডানার িছেলন মনজুর হােসন
মালু  িনেজই। সাধারণ  স াদক িহেসেব মালরু ত াবধােন পির  ােবর তকমাটা বহাল  থাকেলও বিশিদন
িটকেত পােরনিন িতিন। াব পাড়ার িচি ত -া-মা ানরা রাতারািত দখল কের নয় ইয়ংেম  াব। মলূত এরপরই
ইয়ংেম  হেয় ওেঠ জুয়ািড়েদর াব িহেসেব। াবপাড়ার সবেচেয় বড় ক ািসেনা আসরটা ঠাঁই পায় এই ইয়ংেমে ,
যার মলূ হাতা িছেলন নব  যবুলীগ নতা খােলদ ও সাি  হােসন। মাহােমডান-মিু েযা ার মেতা ইয়ংেম  াবও
বি ত হয় ক ািসেনা  জুয়া থেক অিজত কািট  কািট টাকার আয় থেক। গত মৗ েম ি িময়ার লীেগ খলার
যাগ তা অজন করেলও নাম ত াহার কের নয় এই াব টাকার অভােব দল গড়েত না পারায়। ন ই দশক পয

তৎকালীন থম িবভাগ পরবতীেত ি িময়ার লীেগ মাঝাির সািরর দল িহেসেব নােমর সে  খলা ইয়ংেম  াব
অেনক বড় বড় তারকা ফুটবলােরর জ  িদেয়েছ। তােদর মেধ  িমডিফ ার ল হক মািনক ফুটবেলর ণািল
সমেয় মাহােমডান ও বাংলােদশ জাতীয় দেলর অিধনায়ক  কেরেছন। সােবক জাতীয় ফটুবলার ইমিতয়াজ লতান
জিন ক ািরয়ার  কেরিছেলন ইয়ংেমে  খেল। মিন ল ইসলাম ম  ( য়াত), হাসান আল মামনু, আিমন রানা,
মেনায়ার  হােসনসহ  অেনেকই  এই  ােব  খেল  তারকা  খ ািত  পেয়িছেলন।  িছেলন  জাতীয়  দেলর  িনয়িমত
খেলায়াড়। য়াত ীড়া সাংবািদক অজয় বড়ুয়া দীঘিদন ইয়ংেমে  ফুটবল খেল েযাগ পেয়িছেলন আবাহনীেত।
খ াত িচ  নািয়কা অিলিভয়ার ছাট ভাই জিজও ইয়ংেমে  থেক দশেসরা াব  আবাহনীেত খলার েযাগ

পেয়িছেলন। জাতীয় দেলর গালর ক  লাল  হােসন  ধ ও ইয়ংেম  থেক  আবাহনীেত  যাগ  িদেয়িছেলন।
বাংলােদশ নারী ফুটবল দেলর সফল কাচ গালাম র ানী ছাটন ইয়ংেম  ােবর সােবক খেলায়াড়। এই াব
বতমােন জুয়ািড়েদর দখেল। আর অিততটা ইিতহাস। সম  অজন- নাম শষ হেয় গেছ ক ািসেনার থাবায়। াব
দখল সে  মনজুর হােসন মালু  জনক- ক জানান,  বছর চােরক আেগ এলাকার নািসরউি ন িপ টু  ও সাি র
হােসেনর নতৃে  ায় শতািধক বিহরাগত স াসী আতিকত হামলা চালায় ােব। এ সময় আিম ােবই িছলাম।

আমার সে  িছেলন সভাপিত িসরজুল হক ও কমকতা আ সু সা ার। উে িখত ই ব ি  আমােদর াব থেক বর
হেয় যেত বলেল, াণভেয় আমরা চেল যাই।

সবেচেয় বিশ িত ফুটবেলর ॥ ইয়ংেম সহ মাঝাির সািরর াব েলা ভিব েত আর আগামীর জ  তির করেত
পারেব না আর। এটা কবল ফটুবেলর ে ই নয়। ায় সব খলার জ  বড় ধরেনর মিক। তেব সবেচেয় বিশ
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িত হেব ফুটবেলর। কােজই ক ািসেনা জুয়া বািণেজ  ধংস হেয় যাওয়া াব েলা পনু ীিত করেত না পারেল
খেলায়াড় তিরর পাইপলাইন ব া হেয় যােব। দেশ এখন অেনক বয়সিভি ক ফুটবল টনুােম ট অ ি ত হে ।

চলেছ ট ােল টহা ট কায ম। গত কেয়কিদক আেগ শষ হেয়েছ অ ধ-১৮ ফটুবল টনুােম ট। সােবক তারকােদর
সংগঠক  সানািল  অতীত  াব  আেয়াজন  করেছ  আ িব িদ ালয়  ফুটবল  টনুােম ট।  সাইফ  পাওয়ােকেটর
পৃ েপাষকতায় বাংলােদশ জলা ও িবভাগীয় ফটুবল এেসািসেয়শেনর (িবিডিডএফএ) উেদ ােগ সারা দেশ চলেছ
ট ােল টহা ট  কায ম।  ইেতামেধ  একািধক  িতভাবান  ত ণ  ফুটবলারেক  বাছাই  কের  িশ ণ  িদে  এই
সংগঠক। িবভাগীয় পযােয়র একিট টনুােমে ট খলােনা হেব এসব যবু ফুটবলারেদর। িক  এরপর? তারা যিদ ঢাকার

ােব খলার েযাগ না পায় তাহেল ক ািরয়ার গড়েত ফটুবল খলােক বেছ িনেত পারেব না। ঝের পড়েব অ েরই।
কবল ােব খলার েযাগ পেলই আগামীর জ  িহেসেব িনেজেদর িতি ত করেত পারেব তারা। ঘেরায়া

ফুটবেলর সেবা  আসর িবিপএেলর দল েলার বাইের পাইওিনয়ার থেক  কের তৃতীয়, ি তীয়, থম িবভােগ
খলা াব েলা সচরাচর উঠিত ত ণ িনেয়ই দল গেড় থােক। এসব লীেগ খেল তারা িনেজর ভিব ত গড়ার জ

বড় ােব খলার  দেখ। আর বড় দেল খেল তারা েযােগর অেপ ায় থােক জাতীয় দেল জায়গা কের নয়ার।
ফুটবেলর সূিতকাগার িহেসেব সবেচেয় বিশ পিরিচত ইয়াংেম  াব। তেব আলফাজ আহেমদ ফয়সাল আহেমেদর
মেতা আরও অেক তারকার জ  িদেয়েছ আরামবাগ ীড়া সংঘও।

খলধুলার মূলম  যিদ হেয় থােক  শরীর, র মন তাহেল সরকােরর উিচত য কেরই হাক াব থেক জুয়া
িনমূল  কের  খলার  পিরেবশ  িফিরেয়  আনা।  সরকােরর  সিদ া  থাকেল  এটা  কান  ব াপারই  না।  ক ািসেনার
স¤◌ােজ র ায় সব স¤◌াটরাই তা এখন খাঁচায় ব ী। ওয়ািকবহাল মহেলর মেত ীড়া েনর শ  িহেসেব িচি ত
এই জুয়ািড়েদর এমন শাি  দয়া হাক যােত আগামীেত কউ যন শেখর বেসও ােবর টিবেল জয়ুা দূেরর কথা
তাস খলার সাহস না পায়। িক  পার পেয় গেল হয়েতা িকছুিদন ঘাপিট মের থাকেব অপরাধীরা। জল থেক
ছাড়া পাওয়া িচি ত স াসী-জুয়ািড়রাই ানীয রাজৈনিতক নতােদর সে  হাত িমিলেয় আবার জুয়ার রাজ  কােয়ম
কের াবপাড়ায়। তারই ’ওয়ান টন’-এর আধুিনক ভাসন ক ািসেনা জুয়ার হাতা। ীড়া নেক নািড়েয় দয়া এই
ঘটনা থম সামেন আেস গত ১৮ সে র র ােবর অিভযােন। ইয়ংেম , ঢাকা ওয়া ডারাস, অরামাবাগ ীড়া সংঘ,
িদল শা ও মিু েযা া ীড়াচে  একেযােগ র ােবর অিভযােন। সব ক’িট ােবই মেল ক ািসেনা চালােনার মাণ,
উ ার হয় ক ািসেনাসহ জয়ুার নানা সর াম, িবপুল পিরমাণ নগদ টাকা ও মদ। পরবতীেত কলাবাগান ীড়া চ  ও
মাহােমডান ািটং ােব চালােনা অিভযােনও একই িচে র দখা মেল। াব েলা িঘের এই ল াজনক ঘটনা।
দেশর ীড়া েনর জ  অশিন সে ত বেলই মেন করেছন খেলায়াড় ও ীড়াে মীরা। খলাধুলা িটিকেয় রাখার
েথ এই অবব ার পিরবতন, িতকার ত াশা করেছন সবাই।
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