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eবং  বাংলােদশ  েটs  o  িট-েটােয়িn  দেলর  aিধনায়ক  সািকব  আল  হাসান।  দiু  জেনi  জানােলন  েয,
িkেকটারেদর  utািপত  pথম  11  দফা  দািবর  মেধয্  9িট  েমেন  িনেয়েছ  িবিসিব।  eকিট  দািব  িবিসিবর
আoতার বাiের থাকায় েসিট েমেনেছ েকায়াব। আর eকিট দািব পের িবেবচনা করেব িবিসিব। তার ফেল
ধমর্ঘট pতয্াহার কের িনেয়েছন িkেকটাররা। জানােনা হেয়েছ, আগামী kবার েথেক aনশুীলেন েযাগ
েদেবন জাতীয় দেলর িkেকটাররা। আর শিনবার  হেব জাতীয় িkেকট িলেগর েখলা।
গতকাল  সারািদন  িছল  eকটা  থমথেম  পিরিsিত।  আেগর  িদন  সংবাদ  সেmলেন  িনেজর  aবsান
জািনেয়িছল বাংলােদশ িkেকট েবাডর্  (িবিসিব)। দপুুের pধানমntীর সে  সাkাt করেলন িবিসিব সভাপিত
নাজমলু হাসান পাপন eবং  পিরচালক  o  েকায়াব সভাপিত নাঈমুর রহমান  দজুর্ য়। েসখান েথেক  িফের
পাপন বলেলন, িkেকটারেদর সব দািব েমেন িনেত psত তারা। িকn িkেকটারেদর সাড়া িমলিছল না।
aবেশেষ সnয্ার পর eক েহােটেল িkেকটারেদর পেk কথা বলেলন বয্ািরsার মsুািফজরু রহমান খান।
িতিন utািপত করেলন 13 দফা দািব। eবার িkেকটাররা িবিসিবর লােভর aংশo দািব করেলন। eিদেক
িবকাল েথেকi িkেকটারেদর সে  আেলাচনার জনয্ িবিসিব কাযর্ালেয় বেস রiেলন সভাপিতসহ aনয্ানয্
পিরচালক। aবেশেষ িkেকটাররা সংবাদ সেmলন েশষ কের eেলন িবিসিবেত।  হেলা ৈবঠক। রাত
সােড় 9টায় েশষ হেলা দiু পেkর ৈবঠক।
েযৗথ সংবাদ সেmলেন পাপন বলেলন, ‘oরা eেসেছ। oেদর ধনয্বাদ জানািc। আিম আেগi বেলিছ, oেদর

  েদবbত মুেখাপাধয্ায়
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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।

|

সব  দািবi  মানার  মেতা।  তাi  হেয়েছ।  আমরা  দেুটা  ছাড়া  সব  দািব  েমেন  িনেয়িছ।’  eরi  মেধয্
িkেকটারেদর সংগঠন েকায়াব িনেয় েয দািব, েসটা েমেনেছ েকায়াব। আর া াiিজ িkেকট দiুেয়র েবিশ
েখলা  িবষয়ক  দািবর  েkেt  িবিসিব  পের  িবেবচনা  করেত  চায়।  পাপন  জানান,  দiু  চার  িদেনর  মেধয্i
েখেলায়াড়েদর চাoয়া মেতা েবতন, ময্াচ িফ, ভাতা iতয্ািদ বাড়ােনা হেব। আর aবকাঠােমাগত কাজ েলা
তারা eকসে  সব িবভােগ  করেত চান।
সািকব আল হাসান তার বkেবয্ বেলন, ‘আেলাচনা ফলpসূ হেয়েছ। আমােদর সব কথা oনারা েনেছন।
ফেল শিনবার েথেক জাতীয় িলগ o আমােদর aনশুীলন  হেব।’  
েসামবার িমরপুর েশেরবাংলা েsিডয়ােমর aয্াকােডিম মােঠ 30 জেনর েবিশ িkেকটার জেড়া হেয় 11
দফা দািব utাপন কের জানান েয, eসব দািব পূরণ না হoয়া পযর্n েকােনা ধরেনর েখলা বা aনুশীলেন
েযাগ েদেবন না তারা। পেরর িদন িমরপুেরi সংবাদ সেmলন কেk িবিসিব সভাপিত বেলন, িkেকটারেদর
ei দািব utাপেনর ভি েত িতিন মেন করেছন, eর েপছেন ষড়যnt আেছ।
গতকাল সকাল েথেক aেপkা িছল িkেকটারেদর পালটা pিতিkয়া জানার জনয্। দপুুের িবিসিবর pধান
িনবর্াহী গণমাধয্েমর সামেন বেলন, তারা aেনক েচ া কেরo েযাগােযাগ করেত পারেছন না িkেকটারেদর
সে । িতিন িমিডয়ার মাধয্েমi িkেকটারেদর বেলন, তারা আেলাচনার জনয্ ৈতির আেছন। েয েকােনা
সময় আেলাচনা হেত পাের। িবিসিবর িমিডয়া কিমিটর েচয়ারময্ান জালাল iuনুস eকi আমntণ জািনেয়
বেলন, তারা aেপkা  করেছন আেলাচনার জনয্। eর  মেধয্i গণভবেন pধানমntীর সে  সাkাt কেরন
নাজমলু হাসান পাপন o নাঈমুর রহমান দজুর্ য়। েসখান েথেক েবিরেয় পাপন বেলন, ‘আমরা েখেলায়াড়েদর
সব দািবদাoয়া েমেন েনoয়ার জনয্ psত আিছ; িকn তােদর সে  েযাগােযােগর পেরo েফান ধরেছ না।
আমরা  বলিছ,  সব েলা  দািব  মানার  মেতা,  eটা  েকােনা  সমসয্াi  না।  eেলi  েশষ।  তারপরo  আমরা
েযাগােযাগ করিছ, তারা েফান ধরেছ না। oরা েকােনা েযাগােযাগ করেছ না। তাহেল করবটা কী বেলন?’

eরপর  িবিসিব  সভাপিতসহ  েবােডর্ র  aিধকাংশ  পিরচালক  িবিসিব  কাযর্ালেয়i  aেপkা  করেত  থােকন।
oিদেক সnয্া েবলায় লশােনর eকিট েহােটেল সংবাদ সেmলন  কেরন িkেকটাররা। eিদন প াশ
জেনরo  েবিশ  িkেকটার  িছেলন।  তেব  তােদর  হেয়  কথা  বেলন  সুিpম  েকােটর্ র  আiনজীবী  বয্ািরsার
মsুািফজরু রহমান খান। িতিন 11 দফার বদেল 13 দফা utাপন কেরন।
আেগর  11  দফার  সে  েযাগ  হেলা  আেরা  দiু  দফা।  ei  দiু  দফার  eকিট  হেলা—িবিসিবর  লভয্াংশ
ভাগাভািগ করেত হেব িkেকটারেদর সে । িkেকটাররা ei aথর্ িনেয় কী করেবন, েসটাo বলা হেলা। বলা
হেলা—ei  aথর্  িদেয়  িkেকটারেদর  জনয্  eকটা  কলয্াণ  ফাn  ৈতির  করেব  িনবর্ািচত  িkেকটারেদর
aয্ােসািসেয়শন। আর েসi ফাn েথেক aবসর েনoয়া িkেকটারেদর েপনশন, হঠাt iনজিুরেত পড়া বা
aসুs হoয়া িkেকটারেদর িচিকtসার মেতা আপtকালীন খরচ চালােনা হেব।
আেরকিট  দািব  বাড়ােনা  হেয়েছ—নারী  িkেকটারেদর  জনয্  সমান  আেয়র  বয্বsা  করা।  িkেকটাররা
িব াস কেরন, বাংলােদেশর নারী িkেকটারেদরo পু ষ িkেকটারেদর মেতাi সmান pাপয্। ফেল তােদর
েবতন-ভাতা o সুিবধািদ আেরা বািড়েয় পু ষেদর সমান করা uিচত।
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