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নিজেজে সবসময় বনি, এখিও োে শেষ হয়নি। এেটা িক্ষ্য 
নথির েজরনি। শসটা পরূণ েরজে চাই  দীনেশ কার্তিক

আজকানের প্রর্নেদে 

আই লিগ টেলিলির শীর্ষস্থালে থথাকথাই অভ্থাস কলর 
টেিলে মহলমডথাে ট্থার্ষিং। মঙ্গিিথার মহলমডথালের 
টথলক এক ম্থাচ টিলশ টেলি শীর্ষ চলি লগলেলেি 
টগথাকুিথাম। িুধিথার আিথার পলরলচত শীর্ষস্থালে লেলর 

এি সথাদথা–কথালিথা লরিলগড। এলদে তথারথা ২–১ টগথালি 
হথালরলে লদি রথাজস্থাে ইউেথাইলেড এে লস–টক। 
মহলমডথালের টগথািদথাতথা আজহথারউলদিে মললিক এিিং 
লেলকথািথা ট্থাজথালেথালভচ। রথাজস্থালের টগথািদথাতথা ওমর। 
৯ ম্থালচ ২২ পলেলটে টপৌঁেি মহলমডথাে। 

শুরু টথলকই টেিথার দেি লেি সথাদথা–কথালিথা 
েুেিিথারলদর। ১৫ লমলেলে লেলকথািথার শে িথাঁচথাে 
রথাজস্থাে টগথািরক্ষক। লমলেে দুলেক পর প্রথম টগথাি 
পথাে মহলমডথাে। টগথাি কলরে আজহথারউলদিে। ৪১ 
লমলেলে আিথার টগথাি মহলমডথালের। রথাজস্থাে লডলেন্থার 

এিিং টগথািরক্ষলকর ভুি টিথাঝথািুলঝ সুল�থাগ লেলে টগথাি 
কলরে লেলকথািথা। ৬৯ লমলেলে ি্িধথাে কমথাে রথাজস্থাে। 
লরি–লকক টথলক দুরন্ত টগথাি কলরে ওমর রথালমথাস। তলি 
ম্থালচর িথালক সমে টেিথার দেি লেলজলদর কথালে টরলে 
লজলত মথাঠ েথাল়ে মহলমডথাে ট্থার্ষিং। 

অে্লদলক, টেলির অসুস্তথার জে্ মহলমডথালের 
সলঙ্গ চুলতি ভঙ্গ কলর লেলর টগলেে লিলদলশ স্টথাইকথার 
ইসমথার তথালদির। তথাঁর পলরিলত্ষ ভথারতীে েুেিলি 
অলভজ্ঞ লিলদলশ স্টথাইকথার টহেলর লকলসকথালক সই 
করথাি মহলমডথাে ট্থার্ষিং। 

১ রাজস্াে ইউোইনেড
ওমর

২ মহনমডাে স্ারতিিং
আজহারউরদিে, রেনকাো

এন�ানেে শ্রীকান্তও

নসন্ধুর 
দাপজট েয়
 সিংোদ সিংস্া
সােনেওে, ৬ এরপ্রে

সকাররয়া ওনেনে শুরুো দারুণভানেই করনেে রে রভ 
রসন্ধু  এেিং রকদারবি শ্রীকান্ত। মরহোনদর রসঙ্গেনস রসন্ধু  
২১–১৫, ২১–১৪ হাররনয়নেে আনমররকার োউনরে 
ে্ামনক। েধুরুষনদর রসঙ্গেনস শ্রীকান্ত ২২–২০, 
২১–১১ ফনে হাররনয়নেে মােনয়রশয়ার  
ড্ানরে রেউনক। 

সদ্ সধুইস ওনেে ে্ারপিয়ে রসন্ধু  এরদে শুরু সেনকই 
দােে সদরিনয়নেে। প্রেম স�নম এর�নয় যাে ৭–২। 
্ারের ১৬–৯। প্রর্েক্ষনক ঘধুনর দাড়ঁানোর সধুনযা� 
সদেরে অরেরপিনক দু’ োর েদকজয়ী। রবি্ীয় স�নম 
শুরুন্ হাড্াহারড্ েড়াই হনেও, োউনরেনক েনর 
আর সধুনযা� সদেরে রসন্ধু । ্ৃ্ীয় োোই রসন্ধু  েনরর 
রাউনডে েড়নেে জাোনের আয়া ওনহাররর রেরুনধে।

 অে্রদনক শ্রীকান্ত প্রেম স�নম হাড্াহারড্ 
েড়াইনয়র েরও ধৈযতি সদরিনয় রেেক্ষনক সেক্া সদে। 
রবি্ীয় স�নম দুদতিান্ত শুরু কনরে শ্রীকান্ত। রেউ একসময় 
৭–৮ করনেও, শ্রীকান্ত ্ারের আর রেনশষ সধুনযা� 
সদেরে মােনয়রশয়ার প্রর্েক্ষনক। শ্রীকানন্তর েনরর 
রাউনডের প্রর্েক্ষ ইজরানয়নের রমশা রজনেরম্াে। 

েধুরুষনদর ডােেনস এর�নয়নেে সার্বিকসাইরাজ 
রােরকনররড্–রেরা� সশট্টি এেিং এমআর অজধুতিে–ধ্রুে 
কারেো জধুর। সার্বিক–রেরা� ২১–১৬, ২১–১৫ 
হাররনয়নেে সকাররয়ার ্ানয় ইয়ািং রশে ও ওয়ািং সেে 
জধুরনক। অে্রদনক অজধুতিে–ধ্রুে ওয়াকওভার সেনয়নেে 
সকাররয়ার ো দা রকম–রহ ইয়িং োনকতির রেরুনধে।  

আজকানের প্রর্নেদে

জড্ষলের জথারকথাে লপ্রন্স মহম্মদ ট্লডেথালম প্রীলত ম্থালচ লমশরলক ১–০ টগথালি 
হথালরলেলে ভথারতীে মলহিথা লসলেের দি। ৩০ লমলেলে ম্থালচর একমথাত্র টগথাির 
কলরে ভথারতীে দলির েিীে স্টথাইকথার লপ্রেথাঙ্থা টদিী। ডথালিমথা ও মেীরথার পথা 
ঘুলর আসথা িি লমশলরর জথালি জল়েলে দিলক জে এলে টদে লতলে। মেীরথা ও 
টপেথালরর শে লমশর টগথািলকপথার তৎপরতথার সলঙ্গ রুলে টদওেথাে ভথারলতর 
জলের ি্িধথাে িথাল়েলে।

িেলরর শুরুলত এএেলস এলশেথাে কথালপ টকথালভলডর কথারলে মুম্বইলের মথালঠ 
গ্রপ প�্ষথালের লবিতীে ম্থালচ দি েথামথালত েথা পথারথাে ভথারতীে মলহিথা দলির ওই 
েুে্ষথালমলটে �থাত্রথা ওেথালেই থমলক �থাে। টভলে পল়েলেলিে মলহিথা লসলেের দলির 
েুেিিথাররথা। তলি টসইমুহূলত্ষ পথালশ দথাঁল়েলেলেলিে টকথাচ েমথাস টডেথারলি ও 
টেডথালরশে সভথাপলত প্রেুি প্থালেি। তথাঁরথা িলিলেলিে, ভলির্লত আিথার সুল�থাগ 
আসলি। তথারপরই এই প্রথম টকথােও আন্তজ্ষথালতক ম্থালচ টেিি ভথারতীে মলহিথা 
লসলেের দি। ৮ এলপ্রি ভথারলতর প্রলতপক্ষ জড্ষে।  

রজন্ আোরও শীনষতি মহনমডাে

রপ্রয়াঙ্ার স�ানে 
জয় ভারন্র

োরোর সোে–আঘান্র সমস্া মােরসক যন্ত্রণা সদয় ্াঁনক। ্েধু 
েনক্ষ্ রস্র োকন্ ভােোনসে ২০১৮ এরশয়ানড সসাোজয়ী 

অ্ােরেে স্বপ্া েমতিে। সকারিনকানড় সফডানরশে কাে 
অ্ােনেরনসে রেনজর রপ্রয় ইনভন্ট সহপ্ােেনে সসাো রজ্নেে 
স্বপ্া। েদক হান্, সকাে সধুভাষ সরকানরর োনশ। েরে:  আজকাে

সসাোর  স্বপ্া 

জনয়র উচ্ছাস। ফাইে েরে

িড়জি  
বাংিা

আজকানের প্রর্নেদে

২ ম্ানে ১৩ েনয়নন্ট এইে গ্রুনে শীনষতি 
রনয়নে োঞ্াে। োিংোর েনয়ন্ট ৯। অেরূ্তি 
২৫ কনেতিে রসনক োইডধু  প্রর্নযার�্ার 
সকায়ােতিার ফাইোনে সযন্ স�নে সজ্া 
োড়া রাস্া সেই োিংোর সামনে। েস রজন্ 
োঞ্ােনক প্রেনম ে্াে করন্ োঠায় োিংো। 
৩১২ রানে সশষ হনয় যায় োঞ্ানের প্রেম 
ইরেিংস। োঞ্ানের হনয় সনেতিাচ্চ রাে কনরে 
ইকনজা্ রসিং রেডে ( ৭৫) । োিংোর হনয় 
মহম্মদ কাইফ ৫২ রানে ৪ উইনকে সেে। 
সন্ীেে দাস, প্রদীপ্ত প্রামারণক ও অরঙ্্ 
রমশ্র ২র কনর উইনকে সেে। ে্াে করন্ 
সেনম শুরুন্ অঙ্কুর োনের (৯)  উইনকে 
হারায় োিংো। এরের দেনক সেনে রেনয় 
যাে হারেে �ান্ী ও সধুদীে ঘরারম। ৪০ রাে 
কনর আউে হে হারেে। সধুদীে কনরে ৮৮, 
অরনিভ োে ৪৯। রবি্ীয় রদনের সশনষ োিংোর 
সিংগ্রহ ৬ উইনকনে ২৪৬। ররিনজ রনয়নেে 
মহম্মদ কাইফ ( ৭)  ও সন্ীেে দাস (৬ ) ।   

সধুনদভা অ্াকানডরমন্ সমহ্ােেধুত্র রজদাে
মধুোে েন্াোৈ্ায়

িথািথা েথামী েুেিিথার। টেলিও টসই পথ অেুসরে 
কলর ি়ে েুেিিথার হলেলে এমে উদথাহরে িথািংিথা 
েুেিলি কম। সম্প্রলত জথামলশদ েথালসলরর টেলি লকেথাে 
অিশ্ এরলক টমথাহেিথাগথাে জথালস্ষলত আইএসএি 
ডথালি্ষলত িথাি– হিুলদর লিরুলধে হ্থােট্রিক কলর আলিথা়েে 
টেলিলেে। অদূর ভলির্লত লতলে ট� আরও ি়ে 
সথােলি্র রথাস্থাে হথাঁেলিে, এমে আশথা রথালেে িথািথা 
জথামলশদ। টেলি লকেথালের পলরেত েুেিিথার হলে ওঠথার 
লপেলে জথামলশলদর উৎসথাহ লেি িরথাির। টতমেই 
টেলিলক ি়ে েুেিিথার ততলরর উলদ্থাগ লেলেলেে দুই 
প্রধথালে সথা়েথাজথাগথালেথা িথােথালি লমডলেল্থার টমহতথাি 
টহথালসেও। তথাঁর ইচ্থা, টেলি লজদথাে েুেিি টেলি 
প্রলতষ্থা পথাক। িথািংিথা ও টদলশর জথালস্ষলত প্রলতলেলধত্ব 
করুক। আর টসই স্বপ্ন সেি করলত মথাত্র ১১ িের 
িেলস লদললিলত সলুদভথা এেলস অ্থাকথালডলমলত টেলি 
লজদথােলক পথাঠিলেলেে লতলে ও তথাঁর স্তী টমৌলমতথা। 

হঠথাৎ িথািংিথার টকথােও ক্থাি টেল়ে সুলদভথালত 
টেলিলক পথাঠথালিে টকে?  টমহতথালির উত্তর, ‘ লজদথাে 
টেলিলিিথা টথলকই েুেিিপথাগি। আমথার সলঙ্গ সিসমে 
ই্লিঙ্গি ক্থালি প্র্থাকরলস �থাওেথার জে্ টজদ করত। 
আগ্রহ টদলে স্থােীে ক্থালি ভলত্ষ কলর লদলেলেিথাম। 

ই্লিঙ্গলির প্রচণ্ড ভতি। ঠিক কলরলেিথাম, এমে একেথা 
জথােগথাে ওলক টেিথা টশেথালত হলি, �থালত ওর লভতেথা 
শতি হে। ওর মথা লজদথােলক টিঙ্গথািুরু এেলস– টত 
ট্থােথাি লদলত লেলে লগলেলেি। টসেথালে হেলে। পলর 
সুলদভথালত টগলি অেূর্্ষ ১২ দলি লজদথালের সুল�থাগ 
হলেলে। টসেথালেই রলেলে লতে মথাস ধলর। আমথার 

মলতথাই মথাঝমথালঠ টেিলত ভথািিথালস। সথাইডি্থালকও 
টেলি। শুলেলে, েুি লশগলগর সুলদভথা জুলেের দি 
টকথােও একেথা েুে্ষথালমলটে টেিলত �থালি। লজদথালের 
ওই দলি থথাকথার কথথা।’  এেে টদেথার ভলির্লত িথািথার 
মলতথা টেলি লজদথাে েুেিলি সমথাে উচ্চতথাে উঠলত 
িথা েথালপলে ট�লত পথালর লকেথা।    ছবি: আজকাল

েিোোয় 
১০ ফধুটসি 
অষ্যাোজেনম
আজকানের প্রর্নেদে 

স�াো রেনবেই উন্াদো োড়নে 
ফধু েসে রেনয়। এোর োিংোয় 
ফধু েসেনক েরড়নয় রদন্ উনদ্া� 
রেে আইএফএ। কেকা্া এেিং 
্ার োবেতিে্তী অঞ্চনে একসনঙ্গ 
১০র ফধুেসে অ্াকানডরম োেধু 
করনে আইএফএ। েধুৈোর শহনরর 
একর োেঁ্ারা সহানেনে সািংোরদক 
সনম্মেে করে আইএফএ। 
ভার্ীয় ফধু েেে সফডানরশনের 
রসরেয়র ভাইস সপ্ররসনডন্ট সধুব্র্ 
দত্ত, আই রে� রসইও সধুেন্ ৈর, 
োিংো দনের সকাে রঞ্ে ভ্াোযতি, 
প্রাক্তে ফধুেেোর প্রশান্ত ে্াোরজতি, 
আইএফএ সরেে জয়দীে মধুিারজতি 
উেরস্্ রেনেে। অ্াকানডরমর 
রেফ সমন্টর হনেে োনসতিনোোর 
ফধু েসে সকাে রমগুনয়ে আন্রেস। 
ফধু েসে করমরর সেকরেক্াে সহড 
অেরূে েরিে্তী। স্াউরিং সহড 
প্রশান্ত ে্াোরজতি। যধুক্ত োকনেে 
োিংো দনের সকাে রঞ্ে ভ্াোযতি। 
৬– ১৫ েেনরর ফধু েসে রশক্ষােতীরা 
এই অ্াকানডরমগুনোন্ রেরদতিষ্ট 
অনেতির রেরেমনয় ভর্তি হন্ োরনে। 
রেরেনয় েড়া প্রর্ভাোে রশশুনদরও 
শারমে করা হনে। ্ানদর অেতি 
িরে করন্ হনে ো। সম মানসর 
মািামারি অ্াকানডরমগুনো 
কাজ শুরু করনে। উনদ্া� রেনয় 
আশাোদী সধুব্র্ দত্ত, জয়দীে 
মধুিারজতিরা।     এরদনক েধুৈোর 
ধেহারন্ আই রেন�র ম্ানে 
কনরাো রেরৈ ভঙ্গ করায় েধুরেনশর 
সনঙ্গ েেসা হয় আইএফএ–র 
কমতীনদর। ঘেোস্নে সেৌনঁেনেে 
েধুরেনশর উচ্চেদস্ ক্তিারা। 

োোর মন্া ফধু েেোর হওয়াই েক্ষ্। সধুনদভা এফরস অ্াকানডরমন্ সো্ রজদাে। 
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