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কয্ািসেনািবেরাধী aিভযােনর ঝেড় eখেনা লnভn শীষর্sানীয় ফুটবল kাব েলা। কয্ািসেনা িনয়ntক o
িচিhত  কেয়কজন  জয়ুািড়েক  েgফতােরর  পর  eক  মাস  aিতkাn  হেলo  sাভািবক  হয়িন  kীড়া েনর
পিরেবশ। দীঘর্িদন ধের েযসব kাব কমর্কতর্ া ei কয্ািসেনা o জয়ুার সে  নানাভােব জিড়ত িছেলন, তারা
পািলেয় েবড়ােcন। kাবপাড়া হেয় পেড়েছ নীরব, িনsb।
গত 1 aেkাবর েপশাদার ফুটবল িলেগর দলবদল  হেলo utাপ েনi ফুটবলপাড়ায়। কয্ািসেনা আkাn
kাব েলা  ছাড়া  aনয্  kাব েলা  বাংলােদশ  ফুটবল  েফডােরশেন  (বাফুেফ)  িগেয়  েখেলায়াড়েদর  িনবnন
করােc। তারা ঘর িছেয় েফলেছ। িpিময়ার িলেগর েকােনা েকােনা দল iিতমেধয্ aনশুীলন  কের
িদেয়েছ। ফুটবল aনরুাগীেদর p , কয্ািসেনা আkাn kাব েলা িক আর ঘুের দাঁড়ােত পারেব? েখেলায়াড়
আর েখলা-সংি  মানষু েলা েকাথায় যােবন? গত 18 েসেpmর ফিকরাপুল iয়ংেমনস kােবর সবেচেয়
বেড়া  কয্ািসেনােত  aিভযােনর  পর  আেরা  সাতিট  kােব  কয্ািসেনা  o  জয়ুার  aৈবধ  বয্বসা  েভেঙ  েদয়
আiনশৃ লা রkাকারী বািহনী। িসলগালা কের েদয় মিতিঝেলর আরামবাগ kীড়া সংঘ, িদলkশা েsািটর্ ং
kাব,  িভেkািরয়া  েsািটর্ ং  kাব,  ফিকেররপুল,  মিুkেযাdা  kীড়া  চk,  oয়াnারাসর্,  কলাবাগান  kাব।
েমাহােমডান েsািটর্ ং kােবর কয্ািসেনা েশড িসলগালা কের িদেলo মলূ aিফসিট পৃথক থাকায় বn করা
হয়িন।
েgফতার eড়ােত কয্ািসেনাসহ aপকেমর্ জিড়ত আoয়ামী লীগ, যুবলীগ, েscােসবক লীগ o কৃষক লীগ,
ঢাকা  মহানগেরর  কাuিnলরসহ  pায়  aধর্শতজন   েদশ  েছেড়  পািলেয়  েগেছন।  eসব  pভাবশালী  েনতা
েখেলায়াড় আর েখলা-সংি  মানষু েলােক aিধকাের িনেয় kাব েলা পিরণত কেরিছেলন কয্ািসেনা আর
মদ-জয়ুার আখড়ায়। aিভযােনর পর েমাহােমডান kাব বােদ aনয্ সাত kােবর ফটেক eখেনা তালা। কেব
ei তালা খুলেব, েকu বলেত পারেছন না। তেব eকিট সূt জানায়, কয্ািসেনা েশড o ম েলা িসলগালা
েরেখ kােবর েখেলায়াড়েদর ম েলা খুেল েদoয়া হেত পাের। বাংলােদশ ফুটবল েফডােরশন (বাফুেফ) o
বাংলােদশ িkেকট েবােডর্ র (িবিসিব) কমর্কতর্ ারা e বয্াপাের েচ া করেছন বেল জানা েগেছ।
িpিময়ার  িলগ  ফুটবেল  দলবদল  20  নেভmর  েশষ  হেল  িডেসmের  েফডােরশন  কােপর  মধয্  িদেয়  নতুন
েমৗসুেমর পদর্ া uঠেব। 1 জানুয়াির  হoয়ার কথা  েপশাদার িলগ। sাধীনতা কাপ হেব িলেগর মােঝ।
আসn িলেগo চার জন িবেদিশ  েখলেত পারেবন। িনবnন করা যােব পাঁচ জেনর  নাম। িpিময়ার িলেগ
েখলার েযাগয্তা aজর্ ন কের iিতমেধয্ পাঁচ িবেদিশেক িনেয় মােঠ েনেম পেড়েছ পুিলশ kাব। তারা aনুশীলন

 কের িদেয়েছ। eিদেক কয্ািসেনা-েকেল ািরেত জিড়ত েপশাদার িলেগর েমাহােমডান, আরামবাগ o
মিুkেযাdা দল িবপােক পেড়েছ। দলবদল  হেলo কয্ািসেনা-কাে  নাম জিড়েয় পড়ায় আরামবাগ kীড়া
সংেঘর সভাপিত o aনয্তম aিভযুk e েক eম মিমনুল হক  সাঈদ  eখেনা েফেরনিন িস াপুর েথেক।
েমাহােমডােনর  ডাiেরkর  iনচাজর্  েলাকমান  েহােসন  ভঁূiয়া  রেয়েছন  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর
েহফাজেত।  তাi  e  দiু  kােবর  দলবদল  কীভােব  হেব,  তা  েকu  জােন  না।  sাধীন  বাংলা  ফুটবল  দেলর
aিধনায়ক  জাকািরয়া  িপnুসহ  সােবক  ফুটবলার  o  কমর্কতর্ ারা  িনয়িমত  বসেছন  েমাহােমডান  kােব।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

কীভােব  আসn  িpিময়ার  িলেগ  দলবদল  করা  যায়,  তা  িনেয়  আেলাচনা  করেছন  বেল  জানােলন
েমাহােমডােনর সােবক aিতিরk সাধারণ সmাদক o sায়ী সদসয্ েমাsাkর রহমান। মিুkেযাdা iিতমেধয্
22 ফুটবলারেক েটােকন মািনর েচক িদেলo তােদর মেধয্ চার-পাঁচ জন ফুটবলােরর েচক েফরত eেসেছ।
e িবষেয় kােবর ফুটবল ময্ােনজার আিরফুল iসলাম বেলন, ‘আমরা মুিkযুdিবষয়ক মntণালেয়র মntী আ
ক ম েমাজােmল হক সােহেবর কােছ িগেয়িছলাম। uিন দল গঠেনর িবষেয় আ াস িদেয়েছন। আরামবােগর
হাল েক  ধরেবন, তা  eখেনা জানা যায়িন। আরামবাগ kীড়া সংেঘo তালা  ঝুলেছ। ei kাবo ফুটবেল
িpিময়ার  িলেগ  েখেল।  তারাo  সমসয্ায়  পেড়েছ।  কলাবাগান kীড়া  চk  ফাsর্  িডিভশন  িkেকট  েখেল।
kােবর েলাকজন িনেজরা চাঁদা তুেল eখন দল গঠেনর েচ া করেছন।
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