
গতকাল  িবিসিবেত  সংবাদ  সে লেন  কথা  বেলন  সভাপিত
নাজমলু হাসান পাপন —ইে ফাক

ষড়য কারীেদর খঁুেজ বর করা হেব
সংবাদ সে লেন িবিসিব সভাপিত পাপন **ি েকটারেদর ধমঘেট িবি ত িবিসিব **ধমঘট
দেশর ভাবমিূত ু ন করার চ া **আেলাচনার মাধ েম দািব মানেত ত িবিসিব

**ি েকটারেদর মােঠ ফরার তািগদ **ভারত সফর হেব বেল আশা কাশ
কাশ : ২৩ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

য়াের
ভারত
সফর।

আইিসিস  ট  চ াি য়নিশেপর অংশ িহেসেব িট  ট  ও িতনিট িট- টােয়ি ট খলেত আগামী  ৩০
অে াবর পুের বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দেলর দশত ােগর সিূচও চড়ূা । সীমাে র ওপাের কলকাতার
ইেডন  গােডেন  সাদা  পাশােক  সািকব- কাহিলেদর  লড়াই  দখেত  বাংলােদেশর  ধানম ী  শখ
হািসনােকও আম ণ জািনেয়েছন ভারতীয় ি েকট বােডর নব  সভাপিত সৗরভ গা িুল।

ভারত সফেরর া ােল  ট  কেরই  ১১  দফা  দািবেত বাংলােদেশর ি েকটারেদর নিজরিবহীন  ধমঘট
নািড়েয় িদল ি েকটা ন। আকি ক ধমঘেট িবি ত িবিসিব। পূণ ভারত সফেরর আেগ ি েকটারেদর
এই কমকা েক দেশর ি েকেটর িব ে  ষড়য  বেলই মেন কেরন িবিসিবর সভাপিত নাজমলু হাসান
পাপন।

গত সামবার িবিসিব একােডিম মােঠ ১১ দফা দািব জািনেয়িছেলন সািকব-মশুিফকরা। দািব আদায় না
হওয়া পয  ি েকেটর সব ধরেনর কায ম বয়কট কেরেছন তারা। এর পিরে ি েত গতকাল িমরপুর

িডয়ােমর িবিসিব কাযালেয় জ ির সভা কেরেছন িবিসিবর পিরচালেকরা। ায় ই ঘ া সভার পর

  জান-ই-আলম
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সংবাদ সে লন কের িবিসিব। জনাকীণ সংবাদ সে লনও ায়ী  হেয়েছ দড় ঘ া,  যখােন এ িবষেয়
িবিসিবর কেঠার অব ান           হেয়েছ।

সংবাদ  সে লেন  িবিসিবর  সভাপিত  জািনেয়েছন,  ি েকটাররা  সরাসির  িবিসিবেক  না  জািনেয়
সংবাদমাধ েম দািবর কথা বলায় হতবাক তারা। ভারেতর মেতা পূণ সফেরর আেগ ধমঘেটর মাধ েম
দেশর ি েকটেক অি িতশীল করার চ া  হে । পুেরাটাই ষড়যে র অংশ এবং ষড়য কারীেদর খঁুেজ
বর করা হেব বেল জািনেয়েছন িবিসিবর সভাপিত। িতিন বেলেছন, ি েকটাররা িবিসিবর কােছ এেলই

দািব মেন িনত। তােদর অেনক দািবই ি য়াধীন আেছ।

িবিসিবর সভাপিত বেলন, ‘বাংলােদেশর ি েকটেক অি িতশীল করার চ া চলেছ। ওরা এখন চায়, ভারত
সফের যিদ না যায়, তাহেল আ জািতক অ েন ভাবমিূত ু ন হেব। এটা ষড়যে র অংশ। িকছুিদেনর জ
সময় চাইিছ। সবিকছু কাশ করা হেব।’

ি েকটাররা তােদর উে ে  সফল উে খ কের নাজমলু হাসান পাপন বেলেছন, ‘ খেলায়ােড়রা এ পয
সফল। দেশর ি েকেটর ভাবমিূত ন  করেত সফল হেয়েছ। ওরা কথা বলার কােনা েযাগই রােখিন।
সবই পিরক নার অংশ। সবাই জেন েন অংশ িনেয়েছ বেল মেন হয় না। এটা আমােদর খঁুেজ বর করা
দরকার।’

ি েকটাররা  দািব  িনেয়  কন িবিসিবর কােছ  যানিন  কের িবিসিবর সভাপিত বেলেছন,  ‘ওরা  তা
চাইেলই পােব, আেসিন কন? আমােদর কােছ চাে  না কন? ফান ধরেছ না। সবিকছুর পছেন কারণ
আেছ। আমােদর কােছ না িগেয় িমিডয়ায় বেলেছ, সিটর পছেন িবেশষ কারণ আেছ। আমােদর েযাগ না
িদেয় িমিডয়ায় গেছ। এিট িবেশষ একিট পিরক নার অংশ। পিরকি তভােব করা হে ।’

পাপেনর আশা, ভারত সফর হেব

ই িদন পরই  হেব ভারত সফেরর ক া । এমন সমেয় ি েকটাররা  ধমঘেট। তারপরও িবিসিবর
সভাপিতর আশা, ভারত সফর হেব। িনধািরত সমেয়ই (২৫ অে াবর)  হেব ক া । গতকাল সংবাদ
সে লেন নাজমলু হাসান পাপন বেলেছন, ‘আিম অব ই আশা কির ক া  চলেব। ভারত িসিরজ হেব।
কারণ  আমার  এখেনা  িব াস,  বিশর  ভাগ  খেলায়াড়ই  খলেত  চায়।  তারা  ি েকেটর উ য়ন  চায়।
কেয়কটা টাকা, ৫ হাজার টাকার জ  দেশর ি েকেটর সবনাশ কের দেব, এটা আমার িব াস হয় না।
তেব সামেনই তা দখেত পাব সব।’

সাড়া িমলেছ না ি েকটারেদর

ি েকটারেদর ১১ দফা দািব িনেয় কেঠার অব ান িনেয়েছ িবিসিব। গতকাল িতি য়া জানােত যাগােযাগ
করা হেল,  বিশর ভাগ ি েকটারই ফান ধেরনিন। অেনেক মেুঠােফানই ব  কের রেখেছন। িবিসিবর
ব েব র পর ি েকটারেদর অব ান তাই  হয়িন। এখন কী করেবন ি েকটাররা সিট জানা যায়িন।
পরবতী পদে প কী হেব, তার িবষেয় সাড়া িমেলিন ি েকটারেদর। সািকব, মশুিফক, মাহমদুউ াহরা
ফানই ধেরনিন।

গতকাল রােত এ িরেপাট  লখা পয  কােনা  িস া ই হয়িন ি েকটারেদর। িবিসিবর কােছ িগেয় দািব
উপ াপেনর িবষেয় মখু খুলেছন না তারা।

পিরি িত বলেছ, ি েকটাররা অেনকটাই হয়েতা ি ধা-িবভ  হেয় পেড়েছন। যারা গত সামবার সংবাদ
সে লেন িছেলন, তারা এখেনা ভিব ত্ করণীয় কী তার িনেদশ পানিন শীষ ি েকটারেদর কাছ থেক।
এমনিক অেনকেক ফান না ধরার কথা বলা হেয়েছ। আবার যারা সিদন উপি ত িছেলন না,  তারা এ
কায েম িনেজর স ৃ তাই অ ীকার করেছন।

গতকাল স ার পর ি েকটারেদর অব ান জানেত চাইেল তািমম ইকবাল বেলেছন, আিম এখেনা জািন না
কী হেব। আিম তা একা নই। এটা সবার িস া । আিম একা তা িকছু বলেত পাির না। যা হেব সবাই
িমেল আপনােদর জানােব।

ইম ল কােয়স বেলেছন, এখেনা কােনা িস া  হয়িন। হয়েতা কাল (আজ) একসে  বেস িস া  হেত
পাের। সময় হেল সবিকছু আপনােদর জানােনা হেব। 
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

অিভ  ি েকটার  তুষার  ইমরান  কেয়ক বছর  আেগও  ি েকটারেদর  দািবদাওয়ােত  সা ার  িছেলন।
িমিডয়ায় কথা বেলেছন। গতকাল নীরবতা দখা গল তার মােঝ। গতকাল তুষার জািনেয়েছন, ‘ভাই আিম
তা িকছুই জািন না। আিম ঢাকায় যাইিন। আিম তা ঐ িদন ওখােন িছলাম না’।

তেব নাম কােশ অিন কু এক ত ণ ি েকটার গতকাল বেলেছন, এখেনা তা িকছু জািন না। আমােদর
িকছুই জানােনা হয়িন। হয়েতা সবাই িমেল বসেব। তারপর িঠক হেব, কী করা যায়।

সািকবেদর পােশ িফকা

ধমঘেটর ডাক দওয়া বাংলােদেশর ি েকটারেদর পােশ দািঁড়েয়েছ ি েকটারেদর আ জািতক সংগঠন
িফকা। সংহিতর ঘাষণা িদেয় এক িববিৃতেত গতকাল িফকা জািনেয়েছ, ‘বাংলােদেশর ি েকটাররা তােদর
সংহিতর জ  এবং পশাদার ি েকটার িহেসেব ায  অব া িনি ত করেত য ঐক ব  অব ান িনেয়েছ
তার জ  সাধবুাদ জানাে  িফকা, আমরা যটােক পূণ একটা ি েকট দশ িহেসেব িবেবচনা কির
সখােন খেলায়াড়েদর যভােব মলূ ায়ন করা হয় এবং এর ি েত য পিরবতন েয়াজন এটা তার

পির ার ইি ত।     

ি েকটারেদর  পােশ  না  থাকায়  কায়ােবর  কড়া  সমােলাচনা  কেরেছ  িফকা।  তারা  বেলেছ,  ‘এটা
খেলায়াড়েদর  সংগঠেনর  দািয়  য,  এ  ব াপাের  আওয়াজ  তুলেব।  ি েকটারেদর  সংকেটর  সময়

ি েকটাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ ( কায়াব) তােদর যথাযথ দািয়  পালন করেছ বেল তীয়মান
হে  না—এটা আমােদর কােছ উে েগর।  আেরা  বেড়া  উে েগর িবষয় এই য,  কায়ােবর কমকতারা
বাংলােদশ ি েকট বােড িবিভ  পেদ আেছন।’
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