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াফ িরেপাটার ॥ িবেরাধীদলীয় নতা রওশন এরশাদ বেলেছন, সািকব আল হাসান বাংলােদশ ি েকট দেলর
অিধনায়ক  ধু  নন  িবে র  এক  ন র  ি েকট  অলরাউ ডার  িহেসেব  সারা  িনয়ায়  জনি য়  ব ি ।  িতিন
বাংলােদেশর ি েকট- গৗরেবর অ তম ধান সারিথ। িক  ভাগ জনক সংবাদ এই য, আমােদর গৗরবময় এ
অব ােন যন ছ পতন হেলা।

বহৃ িতবার গণমাধ েম পাঠােনা  িববিৃতেত এসব কথা বেলন, িবেরাধী  দলীয় নতা ও জাপা কা-  চয়ারম ান
রওশন।

িববিৃতেত িবেরাধীদলীয় নতা বেলন, সবাই  জািন খলাধুলার অ েন জয়ুািড়েদর তৎপরতা ব াপক। ি েকেটর
সেবা  িব  সং া আইিসিস এর িব ে  অত  শ  অব ান িনেয়েছ। সািকেবর মেতা িতভাবান খেলায়াড়েদর
পছেন য জুয়ািড়রা লাগেব, তা াভািবক। সািকব ঘটনার ভলু ীকার কেরেছন। িক  এও সত  য, সািকব ম াচ-

িফি ং এর সে  জিড়ত আইিসিস স অিভেযাগ কেরিন। িতিন জুয়ািড়েদর ােব সাড়া দনিন িক  িনয়মা যায়ী তা
কতৃপ েক অবিহত না করার ভুলিট কেরেছন।

িবেরাধীদলীয় নতা বেলন, সািকব য ভলু কেরেছন তার তুলনায় শাি  কিঠন হেয়েছ। এ ে  শাি  কিমেয় তার
মেতা  িতভাবান  খেলায়ােড়র ি েকট ক ািরয়ার  অব াহত রাখার েযাগ দােনর জ  িতিন  আইিসিস’র িত
অ েরাধ জানান। িতিন এও আশা কেরন য, এ ঃসমেয় িবিসিব সািকেবর পােশ থাকেব।

িতিন আশা কাশ কের বেলন, এ ভুল থেক িশ া িনেয় সািকব আবার ি েকট মােঠ িফের আসেব খুব শী ই।
আমরা স ত াশায় রইলাম।
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