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2020  সালটা  হoয়ার  কথা  িছল  বাংলােদেশর
িkেকেটর  ujjলতম  eক  বছর।  ei  বছের  13িট
েটs,  eকিট  িট-েটােয়িn  িব কাপ  eবং  aেনক েলা
সীিমত oভােরর ময্াচ েখলেব বাংলােদশ। eমন সুেযাগ
সব  সময়  আেস  না।  েদেশর  েটs  o  িট-  েটােয়িn
aিধনায়ক eবং  িবে র  aনয্তম  েসরা  aলরাunার
সািকব আল হাসান িছেলন দা ণ ফেমর্। তাi aেনেকi
বলিছেলন, ei বছরটা হেত যােc সািকেবর বছর।
িকn  হায়!  েসi  সািকব  আল  হাসানi  eক  বছেরর
জনয্  anত  বাংলােদেশর  িkেকট  েথেক  ‘েনi’  হেয়
েগেলন।
সািকবেক  ছাড়াi  গতকাল  বধুবার  ভারত  েগল
বাংলােদশ িট-েটােয়িn দল। িবমানবnের তােক ছাড়া
েখলেত  যাoয়ার  আেগ  রীিতমেতা  হাহাকার  কেরেছন
নতুন  aিধনায়ক  মাহমদুulাহ  িরয়াদ  o  সােবক
aিধনায়ক  মুশিফkর  রিহম।  েফসবেুক  বাংলােদশ
দেলর pায় সব েখেলায়ােড়র েলখােতo ei হাহাকার।
ধু  িkেকটার  েকেনা,  েষােলা  েকািট  বাংলােদিশর

কে  eখন  ei  eক  হাহাকার।  সািকবেক  ছাড়া
আগামী eক বছর চলার দিু nা।
eর মেধয্o িনেজেদর যতদরূ সmব সামেল িনেষধাjা েশেষ েসরা সািকবেক পাoয়ার আশায় বকু বাঁধেছ
বাংলােদশ  িkেকট  েবাডর্  (িবিসিব)।  গতকাল  িবিসিবর  pধান  িনবর্াহী  িনজামuিdন  েচৗধুরী  সুজন  eবং
েবাডর্  পিরচালক  জালাল  iuনসু  aিভn  কে  বলেলন,  িনেষধাjা  েশষ  হoয়ামাt  েযন  েসরা  ফেমর্র
সািকবেক পাoয়া যায়, েস জনয্ যা যা করণীয় করেবন তারা।
সািকেবর িনেষধাjার aথর্ হেলা, িতিন েকােনা ধরেiর sীকৃত িkেকটীয় কাযর্kেম aংশ িনেত পারেবন
না। সাধারণত eরকম েkেt সংি  েবাডর্ o িনিষd েখেলায়াড়েক িজমসহ aনয্ানয্ সুিবধা েভাগ করেত
েদoয়  না;  িকn  সুজন  বলিছেলন,  তারা  েচ া  করেবন  সািকবেক  ei  সুিবধা েলার  মেধয্i  রাখার,
‘আমােদর মাননীয় সভাপিত পির ার বেলেছন, আমরা িনেষধাjা েশেষi  েসরা ফেমর্র সািকবেক  চাi।
আর  েপেত  েগেল  সািকবেক  aনুশীলেনর  মেধয্  eবং  িজম  বা  aনয্ানয্  সুিবধার  মেধয্  থাকেত  হেব।  e
বয্াপাের আiিসিসর েকােনা বাধা না থাকেল তােক eসব সুিবধা েদoয়া হেব।’
eকi িবষেয় জালাল iuনুস eকিট সংবাদ মাধয্েম বেলেছন, তারা চান সািকব িনেজেক েযন psত রাখেত

  েদবbত মুেখাপাধয্ায়
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
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ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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পাের, ‘ে িনংেয়র সুেযাগ েদoয়া িবিসিবর বয্াপার বেলi আমরা জািন। েতা েসi সুেযাগ আমরা সািকবেক
েদব।  aবশয্i  েকােনা  দেলর  সে  aনুশীলন  করেত  পারেব  না,  eখােন  আiিসিসর  িনেষধ  আেছ;  িকn
আলাদা কের ে িনং করার সুেযাগ েস পােব। আমরা চাi েস িনেজেক psত রাখুক। eক বছর পর যখন
িনেষধাjা েশষ হেব, তখন েযন েস psত থােক মােঠ নামেত।’ ei psত থাকার eকটা বেড়া aংশ হেলা
ময্াচ েখলেত পারা। িনেষধাjার সমেয় sীকৃত ময্াচ েখলার p  আেস না; িকn e েkেt eকটা বয্িতkমী
uদাহরণ আেছ। েমাহাmদ আিমেরর িনেষধাjার েশষ িদেক তােক পািকsােনর ঘেরায়া িkেকট েখলার
aনুমিত  েদoয়া  হেয়িছল।  িবিসিবর  pধান  িনবর্াহী  সুজন  বলিছেলন,  তারা  ei  uদাহরণ  সামেন  িনেয়
সািকেবর জনয্ eেগােত চাiেবন, ‘আমরা েতা চাi, েস েযন িনেজেক psত রাখেত পাের। েস জনয্ যিদ
েকােনা  সুেযাগ  থােক  তার  েখলার, েসটা  আমরা  কের  িদেত  চাi। e  রকম  (আিমেরর  মেতা) েরফােরn
থাকেল  েসটােক  আমরা  আiিসিসর  কােছ  আেবদেনর  সময়  বয্বহার  করব।  আমােদর  কথা  eকটাi—
সািকবেক  েসরা  ফেমর্ েফরত  চাi  আমরা।’ তেব eর মেধয্  সািকবেক  আেরকটা দঃুসংবাদ  হয়েতা েপেত
হেব। িতিন িবিসিবর েকndীয় চুিkেত ei eক বছর থাকেত পারেবন না হয়েতা। e বয্াপাের eখেনা েবাডর্
িনি ত নয়। তেব আiন বেল, িনিষd িkেকটারেক চুিkেত রাখা যায় না। e বয্াপাের পের মnবয্ করেবন
বেল  সুজন  বলেলন,  ‘eটা  েতা  নীিতগত  িসdােnর  বয্াপার।  েবাডর্  আেলাচনা  কের  িসdাn  েনেবন।  তাi
eখনi মnবয্ করেত পারিছ না।’
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