
িবিসিব ধান নাজমলু হাসান পাপেনর সে  সংবাদ ি িফংেয়
সািকব আল হাসান —ইে ফাক

জুয়ািড়র াব িফিরেয় িদেয়ও ই বছর িনিষ
সািকব
এক বছেরর িনেষধা া কাযকর হেব এখন শাি  মেন ঃখ কাশ সািকেবর বাদ িট-২০
িব কােপ হতাশ িবিসিব

কাশ : ৩০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সকাল থেকই িবিসিব কাযালেয় থমথেম পিরি িত। পুেরর পরপর এেস পৗঁছােলন িবিসিব সভাপিত ও
পিরচালকরা। স া থেক এক দল ভ  জেড়া হেয়  করেলন িমিছল। সব ক ােমরা িবিসিবর ধান
গেট রইল তার অেপ ায়। িক  িতিন সকেলর চাখ এিড়েয় আেরকিট গট িদেয় ঢেুক পড়েলন িবিসিব

কাযালেয়।

ভ রা তার পরও চািলেয় গেলন সাগান—সািকেবর িনেষধা া মািন না, মানব না।

না মানেলও সই িনেষধা া আইিসিস ঘাষণা কেরই িদল। গতকালই এক সংবাদ িব ি  িদেয় আইিসিস
জািনেয় িদল জয়ুািরেদর কাছ থেক াব পেয়ও তােদর নীিত দমন ইউিনটেক (আক ) না জানােনায়

ই বছেরর জ  িনিষ  করা হেয়েছ বাংলােদেশর ট  ও িট- টােয়ি ট অিধনায়ক সািকব আল হাসানেক।
এর মেধ  এক বছেরর িনেষধা া গতকাল থেকই কাযকর হেয়েছ। আর এই এক বছের নতুন কােনা

  দব ত মেুখাপাধ ায়
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অপরাধ না করেল বািক এক বছর িনেষধা া কাটােত হেব না।

গতকাল রােত বােডর সে  আেলাচনার পর আর সাংবািদকেদর সে  আলাপ কেরনিন সািকব। িতিন
আইিসিসেক দওয়া িববিৃতটাই আবার বেলেছন। সখােন িতিন বেলন, ‘আিম য খলািট ভােলাবািস, সটা
থেক িনিষ  হওয়াটা অব ই ঃেখর। িক  আিম এই াব েলা (আক েক) না জানােনার দােয় আমার

সব শাি  মেন িনেয়িছ।’         

এরপর সািকব বেলেছন, িতিন ি েকটেক নীিতমু  রাখার লে  আইিসিসর সে  কাজ করেবন। িতিন
বেলন, ‘ বিশর ভাগ খেলায়াড় ও সমথেকর মেতা আিমও এই খলাটােক নীিতমু  দখেত চাই। আিম
স জ  আইিসিসর সে  তােদর িশ া কায েম কাজ করার জ  মিুখেয় আিছ। আিম চাই, কােনা ত ণ
খেলায়াড় যন আমার মেতা ভুল না কের।’

সািকেবর সে  আেলাচনার পর বাড সভাপিত নাজমলু হাসান পাপন পুেরা ব াপাের ঃখ কাশ কেরেছন।
িতিন বেলেছন, ‘আমরা শকড। এর চেয় বেড়া শিকং ব াপার আর নই। ’জন খেলায়ােড়র বদিল হয়
না— অিধনায়ক মাশরািফ আর খেলায়াড় সািকব। ওর খলেত না পারাটাই শিকং। ভারেতর পূণ
িসিরজ। ওেক িনেয়ই সব পিরক না করা হেয়েছ।’

পাপন বলেলন, ‘ থম েন আিম ওর উপর রাগ কেরিছলাম। পের আিম সািকেবর সরলতায় খুিশ হেয়িছ।
এই কারেণ খুিশ হেয়িছ য, সািকব আক েক পুেরা সহায়তা কেরেছ। সব ীকার কের িনেয়েছ। জা য়াির
থেক তদ  চলিছল। আমরা িকছুই জানতাম না। সািকবই থম আমােদর ধমঘেটর পর এটা জানায়।’

সবিমিলেয় পাপন মেন কেরন, ‘সািকব খুব তই আবার খলায় িফের আসেবন। আমরা সািকেবর পােশ
থাকব। িবিসিব তােক সবসময় সােপাট দেব। ওর ভেঙ পড়ার কােনা কারণ নই। ও তই আশা কির
খলায় িফের আসেব।’

সািকেবর  িবপে  জয়ুািরেদর  সে  কেথাপকথেনর  িব ািরত  উেলখ  করা  হেয়েছ  আইিসিসর  তদ
িতেবদেন। সখােন বলা হেয়েছ, ২০১৮ সােল িতনিট িভ  িভ  ম ােচর আেগ-পের বািজকরেদর সে

কথা হয় সািকেবর। িক  একবারও সািকব এই িবষেয় কাউেক িকছ ুজানানিন।

২০১৮ সােলর বাংলােদশ, িজ াবেুয় ও ীল ােক িনেয় আেয়ািজত ি েদশীয় িসিরেজ থমবার সািকেবর
সে  বািজকরেদর কেথাপকথন হয়। সখােন সািকবেক দেলর িব ািরত ও নানা িকছু জানােত বলা হয়।
এরপর কীভােব টাকা পিরেশাধ করা হেব, স িনেয়ও ম ােসজ দওয়া হয় তােক। সািকবেক িবট কেয়ন
িনেয় ধারণা দন আগারওয়াল নােমর এই জুয়াির।

একই বছর আইিপএেলর িট ম ােচ একই কাজ কেরন িতিন। সািকব এর মেধ  জুয়ািরেদর ত াখ ানও
কেরন। আর এসব তথ  জানেত পেরই তদ   কের আক । আক র তদে  দা ণ সহায়তা কেরন
সািকব। যটা আইিসিস তার সংবাদ িব ি েত উেলখ কেরেছ। আর স জ ই ই প  আেলাচনা কের
এই শাি  িঠক কেরেছ। য কারেণ এই শাি র িবপে  সািকব আিপল করেবন না।

আইিসিসর মহাব ব াপক যা বেলেছন : আইিসিসর মহাব ব াপক অ ােল  মাশাল িব য় কাশ কের
বেলন,  ‘সািকব  আল  হাসান  একজন অিভ  আ জািতক ি েকটার।  আইিসিসর  করা  অেনক নীিত
িবেরাধী া ােম উপি ত িছেলা স। সকল িনয়মকা ন ভােলাই  জানা  রেয়েছ তার। তবওু স িতনিট

ােবর  কথা  গাপন  রেখেছ।  এসব  িবষেয়  তা িণকভােবই  জানােনা  উিচত্  িছল।’  আইিসিসর
মহাব ব াপক আরও বেলন,  ‘সািকব তার িনেজর ভুল েলা মেন িনেয়েছ এবং তদে র ােথ স ণূ
সহায়তা কেরেছ। এমনিক ভিব েত অ াি ট করাপশন ইউিনেটর সে  কাজ করার াব িদেয়েছ। যােত
কের ত ণ খেলায়াড়রা এ ভলু করেত না পাের। আিম তার এই ােব খুিশ।’

শাি  এক বছেরর মেধ  রাখেত যা  করেত হেব সািকবেক :  সব  ফরম ােট বাংলােদেশর মলূ ভরসা
সািকবেক পুেরা এক বছর পােব না দল। এ সমেয় ভারত সফর তা আেছই। আেছ পািক ান, অে িলয়া,
িনউিজল া ড ও ীল ার িবপে  িসিরজ। িট- টােয়ি ট িব কােপর থম পবটাও সািকবেক ছাড়া কাটােত
হেব বাংলােদশেক। সব িমিলেয় ৩৬িট ম ােচ সািকবেক পােব না বাংলােদশ। সব ধরেনর ি েকেট িনিষ
হওয়ায় ানীয় ি েকেটও খলেত পারার কথা নয়। ফেল িনেষধা া শেষই সরাসির আ জািতক ি েকেট
ফরা কিঠন 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।

|

সািকেবর ত াবতেনর িদন িঠক হেয়েছ ২০২০ সােলর ২৯ অে াবর। তেব িগত িনেষধা ার কথা ভলুেল
চলেব না। আগামী এক বছর সািকেবর ওপর কড়া নজরদাির করা হেব। িকছু ব ত য় হেলই িনেষধা া এক
থেক ই বছর হেয় যােব। এই িগত িনেষধা া যন বা েব প না নয়, সটা িনি ত করেত হেব

সািকবেক। উপায়টা আইিসিসই বেল িদেয়েছ। আইিসিসর দওয়া সংবাদ িব ি েত বলা হেয়েছ, িগত
১২ মােসর িনেষধা া যন কাযকর না হয় সটা িনি ত করেত হেল সািকব আল হাসানেক েটা শত পূরণ
করেত হেব।  থমত. িনেষধা ার সময় আইিসিসর নীিত দমন িবভােগর আইন বা  কােনা  দেশরই

নীিত িবেরাধী আইন ভাঙা যােব না। এবং ি তীয়ত. আইিসিস যভােব বেল  দেব িঠক সভােব িবিভ
নীিত িবেরাধী িশ াকায ম ও পুনবাসন ি য়ায় ায় ও পিরপূণভােব অংশ িনেত হেব। এ িট শত

পূরণ হেলই এক বছেরই শষ হেব সািকেবর িনেষধা া।

দেশর  অেনক  বড়  িত  হেলা  :  আগামী  এক  বছর  সািকব  আল  হাসােনর  ‘সািভস’  পােব  না
বাংলােদশ। এটােক দেশর জ  অেনক বড় িত িহেসেব দখেছন সােবক িতন ি েকটার িমনহাজলু
আেবদীন না ,ু আকরাম খান ও হািববলু বাশার মন।

িমনহাজলু আেবদীন না ু  বেলেছন, ‘সািকেবর িনেষধা া অব ই দেশর অেনক বড় িত। পুেরা এক
বছর আমরা আমােদর সরা খেলায়াড়েক পােবা না। অব ই খারাপ লাগার ব াপার।’ আইিসিস িফ জয়ী
অিধনায়ক ও িবিসিবর ি েকট পিরচালনা িবভােগর চয়ারম ান আকরাম খােনর ব ব ,  ‘আমার খবুই
খারাপ লাগেছ। অেনক িদন পর আমরা ভারত সফের যাি । িক  সখােন আমরা সািকবেক পাি  না। এর
চেয় হতাশাজনক আর িকছু হেত পাের না। আমরা সািকেবর পােশ আিছ, সািকব আমােদর কাছ থেক

সবসময় সহেযািগতা পােব।’ আর সােবক অিধনায়ক ও িনবাচক হািববলু বাশার মেনর িব াস সািকব
খুব শ ভােবই িফের আসেবন। িতিন বেলেছন, ‘সিত ই হতাশাজনক। সািকবেক পুেরা এক বছর িমস
করব। ও (সািকব) চ াি য়ন খেলায়াড়, আশা কির স শ ভােবই আমােদর মেধ  িফের আসেব।’
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