ওমরা
েশেষ
েফসবুেক সািকব
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পিবত্র হজ
টুেয়ন্িট অিধনায়ক
আেগই। ইেতামধ্েয
কেরেছন। যার ছিব
েফসবুক েপেজ। আর
মাধ্যেম।

‘িভন্ন

লুেক’

পালন করেত বাংলােদশ ক্িরেকট দেলর েটস্ট ও িটসািকব আল হাসান েসৗিদ আরব েপৗঁেছেছন দুিদন
হেজর আনুষ্ঠািনকতার অংশ িহেসেব মাথা মুণ্ডন
িতিন েপাস্ট কেরেছন বুধবার িনেজর েভিরফােয়ড
েসই ছিবিটই এখন ভাইরাল সামািজক েযাগােযাগ

অিধকাংশ হািজ ওমরাহ এবং হজ এক সঙ্েগ পালন কেরন। যােক বলা হয় হেজ
তামাত্তু। প্রথেম পিবত্র কা’বা শরীফ িজয়ারেতর পর সাফা-মারওয়া
পাহাড়দ্বেয়র মধ্েয সায়ী করার পর মাথা মুণ্ডেনর মাধ্যেম ওমরাহর
সম্পন্ন কেরন হািজরা।
ওেয়স্ট ইন্িডজ সফর েশষ কের েদেশ িফেরই পিবত্র হজ পালন করেত চেল
যান সািকব। ক্যািরিবয়ান প্িরিময়ার িলেগও েখলেছন না িতিন। তেব এই
মুহূর্েত আঙ্গুেলর েচাটও রেয়েছ তার। বছেরর শুরুর িদেক ত্িরেদশীয়
িসিরেজ পাওয়া আঙুেলর েসই েচােটর জায়গায় অস্ত্েরাপচার প্রেয়াজন।
সািকব েযিট কের েফলেত চান দ্রুতই।
হেজ যাওয়ার আেগ সািকব কথা বেলন বাংলােদেশ ক্িরেকট েবার্ড সভাপিতর
সঙ্েগ। িবিসিব বসও হেজ যাওয়ার আেগ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমেক বেলন,
অস্ত্েরাপচােরর িসদ্ধান্ত সািকেবর। সািকব িক তেব হজ েথেকই িফেরই
অস্ত্েরাপচার করেছন? নািক এিশয়া কােপর পর- এই প্রশ্ন েতালাই
থাকেছ।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

িরয়ােল
যাচ্েছন
বার্েসেলানা

েনইমার

:

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িরয়াল মাদ্িরেদ যাচ্েছন েনইমার। এ গুঞ্জন বহুিদেনর। তেব
যাচ্িছ যাচ্িছ কেরও যাওয়া হয়িন তার। েথেক েগেছন িপএসিজেতই।
িকন্তু এবার আর িমস হেব না! আসেছ গ্রীষ্েমই লস ব্লাঙ্েকােদর
েডরায়
িভড়েছন
িতিন!
এমনই
আভাস
িদল
িচরপ্রিতদ্বন্দ্বী
বার্েসেলানা।
েগল বছেরর আগস্েট ট্রান্সফার িফর িবশ্বেরকর্ড গেড় বার্সা েছেড়
িপএসিজেত যান েনইমার। এর পর েথেকই তার স্েপেন েফরার গুঞ্জন ছড়ায়।
েশানা যায়, তােক েভড়ােত েদনদরবার চালান িরয়াল প্েরিসেডন্ট
ফ্েলােরন্িতেনা েপেরজ। তেব তা আেলার মুখ েদেখিন।
িকন্তু বার্সা বলেছ, েনইমােরর আশা ছােড়িন িরয়াল। চলিত েমৗসুেমর
েশেষই তােক দেল টানেছ গ্যালাকিটেকারা। আগামী েমৗসুেম সান্িতয়ােগা
বার্নাব্যুেত েদখা যােব ব্রািজল প্িরন্সেক।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

েসরা
েগােল
েরানালেদা!

তারকা

শুধুই

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : উেয়ফার িবচাের এবার ইউেরািপয়ান ফুটবেল েসরা ১১ েগােলর
মেনানয়েনা ক্িরস্িটয়ােনা েরানালেদা ছাড়া তারকা বলেত আর েকউই েনই।
েমিস বা েনইমার েকউই তািলকায় জায়গা পানিন। েরানালেদা বােদ
বািকেদর মধ্েয তারকা বলেত েকবল ফ্রান্েস িদিমত্ির পায়ট।

েরানালেদার েকান েগাল েসরা হেয়েছ? তার েসরা েগাল বর্তমান দল
জুেভন্টােসর িবরুদ্েধ উেয়ফা চ্যাম্িপয়ন্স িলেগ করা েসই বাইসাইেকল
িকেকর েগাল। চ্যাম্িপয়ন্স িলেগর ফাইনােল িলভারপুেলর িবরুদ্েধ একই
রকম েগাল কেরিছেলন িরয়ােল েরানালেদা সতীর্থ গ্যােরথ েবল। িকন্তু
তােক ছািপেয় েসরার তািলকায় জায়গা কের েনন িসআর েসেভন।
পায়েটর েসরা েগাল মার্েশইেয়র হেয় িলপিজেগর িবরুদ্েধ ইউেরাপা িলেগ
করা একিট। এছাড়া অিধকাংশ েসরা স্েকারােদর মধ্েয রেয়েছন েমেয় ও
যুব দেলর ফুটবলাররা।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

িরয়ালেক হািরেয় উেয়ফা সুপার
কাপ অ্যাটেলিটেকা মাদ্িরেদর
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িরয়াল মাদ্িরদেক ৪-২ েগােল হািরেয় উেয়ফা সুপার কাপ ঘের
তুেলেছ অ্যাটেলিটেকা মাদ্িরদ। বুধবার রােত িনর্ধািরত সমেয়র েখলা
২-২ েগােল সমতায় থাকার পর অিতিরক্ত সমেয় ট্রিফ িনেজেদর কের েনয়
অ্যাটেলিটেকা।
িরয়ােলর সামেন সুেযাগ িছল টানা িতন সুপার কাপ জেয়র ইিতহাস গড়ার।
েরানালেদািবহীন যুেগ েসটা হয়িন। েসখােন ২০১০ এবং ২০১২ সােল সুপার
কাপ জয়ী অ্যাটেলিটেকা িতনবার সুপার কােপ েখেল প্রত্েযকবারই
িবজয়ীর হািসেত মাতার েরকর্ড গেড়েছ।
অল-স্প্যািনশ ফাইনােল উেয়ফা সুপার কােপর ইিতহােস দ্রুততম েগােল
শুরু হয় অ্যাটেলিটেকার। ম্যােচর শুরুর িমিনেটই েগাল কের বেসন
িডেয়েগা কস্তা। িডেয়েগা গিডেনর বাড়ােনা বল মাঝমােঠ িনয়ন্ত্রণ
িনেয় জাল খুঁেজ েনন কস্তা। এই স্প্যািনশ ফেরায়ার্ড তােত কােপর
ইিতহােস দ্রুততম েগােলর েরকর্ডিটই কের বেসন।

ম্যােচর ২৭ িমিনেট সমতায় েফের িরয়াল। গ্যােরথ েবেলর ক্রেস মাথা
ছুঁেয় জােল বল পাঠান ফরািস ফেরায়ার্ড কিরম েবনেজমা।
মধ্যিবরিতর পর ৬৩ িমিনেট সার্িজও রােমােসর স্পটিকেক এিগেয় যায়
িরয়াল। কর্নার েথেক আসা বেল অ্যাটেলিটেকা িডেফন্ডার হুয়ানফ্রান
হােত ছুঁেয় বসেল েপনাল্িটর বাঁিশ বাজান েরফাির।
টানটান উত্েতজনা আর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমেণর সমেয় ৭৯ িমিনেট সমতায়
েফের অ্যাটেলিটেকা। এবারও েগালদাতা কস্তা। তােতই েখলা গড়ায়
অিতিরক্ত সমেয়।
পের অিতিরক্ত সমেয়র প্রথমার্েধ দুই েগাল কের জয় িনশ্িচত কের
অ্যাটেলিটেকা। প্রথেম ৯৮ িমিনেট েগাল কেরন স্প্যািনশ িমডিফল্ডার
সাউল। আর ১০৪ িমিনেট আেরক স্প্যািনশ েকােক েশষ েপেরকিট েঠােকন।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

েমিস, ম্যালকেমর েগােল গাম্পার
ট্রিফ বার্সার
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : একিট কেরেছন, আেরকিট কিরেয়েছন। িনেজেদর মােঠ বার্েসেলানার
েমিস জ্বেলেছন িনেজর মেতা কেরই। হুয়ান গাম্পার ট্রিফেত েবাকা
জুিনয়র্সেক তার দল হািরেয়েছ ৩-০ েগােল।
েমিস ছাড়া অন্য েগাল দুিট ম্যালকম এবং রািফনহার।
বুধবার বাংলােদশ সময় রাত ১০.১৫ িমিনেট মােঠ নােম
জুিনয়র্স। ম্যাচিট সরাসির সম্প্রচার কের চ্যােনল আই।

বার্সা-

প্রিত বছর আগস্েট নতুন েমৗসুম শুরুর আেগ হুয়ান গাম্পার ট্রিফ
েখেল থােক বার্সা। প্রিতপক্ষ হেত একিট কের দলেক আমন্ত্রণ জানায়
কাতালানরা। বার্েসেলানার প্রিতষ্ঠাতা সদস্য, সােবক েখেলায়াড় ও

সভাপিত গাম্পােরর নামানুসাের এই ট্রিফর আেয়াজন কের বার্েসেলানা।
বার্সা এিদন সুয়ােরজেক বিসেয় ৪-৩-৩ ফর্েমশেন শুরু কের। অ্যাটািকং
থার্েডর ডানিদেক িছেলন েমিস, মােঝ মুিনর এবং বাঁিদেক ম্যালকম।
ম্যােচর ১৮তম িমিনেট ম্যালকেমর েগােল এিগেয় যায় বার্সা। মাঝমােঠর
িঠক উপর েথেক িভদাল বল ছােড়ন েমিসেক। েমিস েবিশদূর না এিগেয়
মািটকামড়ােনা পাস েদন ম্যালকমেক। ম্যালকম বল িনেয় বক্েস ঢুেক
পেড়ন। ঢুেকই বাঁপােয়র পুেশ বল প্েলস কেরন েগােল। েবাকা জুিনয়র্স
েগালরক্ষক এন্ডরাডার হােতর িনচ িদেয় জােল চেল যায়।
এরপর ৩৯তম িমিনেট দ্িবতীয় েগালিট কেরন েমিস। ডান উইং ধের আক্রমেণ
উেঠ রেবর্েতা বক্েসর সামেন বল েদন েমিসেক। েমিস বল িদেত
েচেয়িছেলন মুিনরেক। েসিট প্রিতপক্ষ িডেফন্ডােরর পােয় েলেগ আবার
েমিসর কােছ িফের আেস। েমিস মাথা ঠাণ্ডা েরেখ তার েসই িচরেচনা
িচেপ আগুয়ান েগালরক্ষেকর মাথার উপর িদেয় বল তুেল েদন। েদখেত
েদখেত জিড়েয় যায় জােল।
২-০ েগােল এিগেয় েথেক িবরিতেত যায় বার্সা। দ্িবতীয়ার্েধ মােঠ
নােমন সুয়ােরজ। ওিদেক জুিনয়র্েসর েকাচ নািমেয় েদন েতেভজেক। েমিসও
দ্িবতীয়ার্েধ মােঠর বাইের চেল যান।
রািফনহা েগাল কেরন ৬৭তম িমিনেট। বক্েসর বাইের েথেক রািফনহা িনেজই
বল েদন সুয়ােরজেক। বল িরিসভ না কের প্রথম টােচ েসিট আবার
রািফনহােক েদন সুয়ােরজ। রািফনহা আগুয়ান েগালরক্ষেকর উপর িদেয় বল
সামেন েদন। েগালরক্ষকসহ আেরকজনেক এিড়েয় িনেজ সামেন িগেয় েসই বল
জােল পাঠান।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

জাতীয়

দল

েথেক‘অস্থায়ী’অবসের

েমিস
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সর্বনাশা িবশ্বকাপ ক্যাম্েপইেনর পর আর্েজন্িটনার হেয় েখলা
চািলেয় যােবন িকনা েসটা পুনর্িবেবচনা করেত বাধ্য হেয়েছন িলওেনল
েমিস। আপাতত ২০১৮ সােল জাতীয় দেলর জার্িসেত
িসদ্ধান্ত
িনেয়েছন
িতিন।
েযটােক
‘অস্থায়ী’

আর না
অবসরই

েখলার
বলেছ

আর্েজন্িটনার িমিডয়া।
আর্েজন্িটনার আপদকালীন েকােচর দািয়ত্ব িনেয়েছন িলওেনল স্কােলািন।
দেলর পরবর্তী স্থায়ী েকাচ েক হেবন েসিদেক েযমন েচেয় থাকেত হেব,
একইভােব এলএমেটন আবার কখন জাতীয় দেল েফেরন েসিদেকও তািকেয় থাকেত
হেব।
েসপ্েটম্বের দুিট আন্তর্জািতক প্রীিত ম্যাচ েখলেব আর্েজন্িটনা। ৭
েসপ্েটম্বর গুেয়েতমালা ও ১১ েসপ্েটম্বর কলম্িবয়ার িবরুদ্েধ মােঠ
নামেব আর্েজন্টাইনরা। একিট িনর্ভরেযাগ্য সূত্েরর বরােত ইএসিপএন
এফিস’র িডেয়েগা মনেরাংেয় জানাচ্েছন, যুক্তরাষ্ট্ের অনুষ্িঠত হেত
যাওয়া দুিট ম্যােচর একিটেতও দেলর সঙ্েগ েযাগ েদেবন না েমিস।
ইএসিপএেনর মেতা িটএনিট স্েপার্টসও জািনেয়েছ
িটএনিট জানাচ্েছ, অক্েটাবের েসৗিদ আরেব হেত
িবরুদ্েধ প্রীিত ম্যােচও েখলেবন না েমিস।

একই কথা। সঙ্েগ
যাওয়া ব্রািজেলর

আর্েজন্িটনার পত্িরকা ক্লািরন’র খবর অনুযায়ী, েমিস স্কালািনেক
সরাসির বেলেছন, যুক্তরাষ্ট্ের অনুষ্িঠত প্রীিত ম্যাচগুেলােত তােক
পাওয়া যােব না। তাছাড়া কখন িফরেবন বা ২০১৯ েকাপা আেমিরকায়ও েদেশর
হেয় েখলেব িকনা বা আেদৗ িফরেবন িকনা েস ব্যাপাের িনশ্চয়তা েদনিন।
রািশয়া িবশ্বকােপ ধুঁকেত হেয়েছ ৩১ বছেরর েমিসেক। তার দলও
িবশ্বকােপর েশষ েষােলা েথেকই িবদায় েনয়। তারপরই েথেকই গুঞ্জন
দ্িবতীয়বার জাতীয় দল েথেক অবসর িনেত পােরন েমিস। তেব এ িবষেয়
এখেনা িনশ্িচত েকােনা খবর আেসিন।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৬ আগস্ট, ২০১৮

রােমােসর
সহ্য
হচ্েছ
েরানালেদার নতুন‘পিরবার’

না

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ফুটবল িনর্মম েপশাদািরর জগৎ। তারপরও একসঙ্েগ অেনক িদন
েখলেল িনেজেদর এক পিরবােরর সদস্য বেলই মেন কেরন েখেলায়ােড়রা।
েসখান েথেক েকউ িঠকানা পাল্েট নতুন িঠকানােক যিদ ‘পিরবার’ তকমা
িদেয় বেসন, তখন েফেল আসা ঘেরর সদস্যেদর ব্যথা লাগেব ৈবিক।
সার্িজও
রােমােসর
মেনর
ব্যথাও
িঠক
এখােন।
জুেভন্টাসেক
ক্িরস্িটয়ােনা েরানালেদা ‘পিরবােরর মেতা’ বলায় িরয়াল িডেফন্ডার
আকাের-ইঙ্িগেত েযন এ প্রশ্নটাই ছুড়েলন, েরানালেদা িক এখােন
(িরয়াল) পিরবােরর অংশ িছল না?
িরয়ােল পর্তুিগজ তারকার সঙ্েগ নয় েমৗসুম েকেটেছ রােমােসর।
ক্লােবর সাফল্য-ব্যর্থতা ভাগ কের িনেয়েছন দুজন। লড়াই কেরেছন
কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়। েসই েরানালেদা িরয়াল েছেড় গত মােস েযাগ েদন
জুেভন্টােস। এরপর ‘জুেভন্টাস িটিভ’েত েদওয়া সাক্ষাৎকাের িকছুিদন
আেগ িতিন বেলেছন, নতুন ক্লাব তাঁর কােছ একটা পিরবােরর মেতা।
কথাটা সহ্য হয়িন রােমােসর। িরয়াল অিধনায়েকর উক্িত, ‘এখােন িকন্তু
েস (েরানালেদা) পিরবােরর অংশই িছল। তাই আিম জািন না েস িক বলেছ।
আমােদর এত জয়, এত সাফল্েযর েপছেনর মূল কারণ িছল েয আমরা একটা
পিরবােরর মেতা িছলাম, একসঙ্েগ েখলতাম। এবং েস পিরবােরর একজন
অপিরহার্য সদস্যও িছল।’
েসই ‘অপিরহার্য’ সদস্যেক হারােনা েয কষ্েটর, েস কথাও স্বীকার
কেরেছন রােমাস, ‘েরানালেদার মেতা েখেলায়াড়েক হারােনা েনিতবাচক
ব্যাপার। িকন্তু আমরা জয়রথ চািলেয় েযেত পারব আর িরয়ােলর ইিতহােস
অেনেকই এেসেছ, চেলও েগেছ। িকন্তু িরয়ােলর জয়রথ থােমিন। েকউ-ই
িরয়ােলর ঊর্ধ্েব না। যা িকছুই ঘটুক না েকন িরয়াল িটেক থাকেব আর
ক্লাব ছাড়ার িসদ্ধান্তটা তাঁর িছল।’
উেয়ফা সুপার কােপর ফাইনােল আজ অ্যাটেলিটেকা মাদ্িরেদর মুেখামুিখ

িরয়াল মাদ্িরদ। ম্যাচিটর েভন্যু এস্েতািনয়ার তািলন। মাদ্িরদ েথেক
গািড় পেথ প্রায় চার হাজার িকেলািমটার দূের িগেয় ম্যাচিট েখলেত
হেব
রােমাসেদর।
িরয়াল
অিধনায়ক
েভন্যু
িনেয়
তাই
িকছুটা
মনঃক্ষুণ্ন, ‘আমার কথামেতা মাঠ িঠক হেব না জািন, িকন্তু আমরা সব
সময়ই বািড়র কােছ েখলেত চাই। বািড় েথেক এত দূের েখলাটা একটু
কষ্টকর।’
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৬ আগস্ট, ২০১৮

েসৗিদ রাজপিরবােরর অিতিথ
হজ পালেন মক্কায় সািকব

হেয়

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সািকব আল হাসান হজ পালেন এখন মক্কায় অবস্থান করেছন। েসৗিদ
রাজপিরবােরর অিতিথ িহেসেব হজব্রত পালন করেবন িতিন। েরাববার রাত
১১টায় েসৗিদ এয়ারলাইনেসর একিট িবমােন ঢাকা ত্যাগ কেরন িতিন।
েশানা িগেয়িছল, সািকেবর সঙ্েগ হজ পালন করেবন তার স্ত্রী উম্েম
আহেমদ িশিশর ও কন্যা আলায়না হাসান অব্ির। তেব ঘিনষ্ঠ সূত্র
জািনেয়েছ, বাংলােদশ িট-েটােয়ন্িট ও েটস্ট অিধনায়েকর স্ত্রী ও
কন্যা এখনও রেয়েছন যুক্তরাষ্ট্ের। ফেল একাই হজ পালন করেবন
িবশ্বেসরা অলরাউন্ডার।
বাংলােদশ ক্িরেকট েবার্েডর (িবিসিব) িবশ্বস্ত সূত্র জািনেয়েছ,
েসৗিদ রাজপিরবােরর অিতিথ হেয় হেজ গমন করেছন সািকব। তার সফরসঙ্গী
হেবন এনআরিব ব্যাংেকর েচয়ারম্যান এবং কেয়কজন পুিলশ কর্মকর্তা।
হেজ যাওয়া িনেয় েগল শিনবার িনেজর েভিরফােয়ড েফসবুক েপেজ
স্ট্যাটাস েদন সািকব। তার িববৃিতিট হুবহু তুেল ধরা হল- এই পিবত্র
িজলহজ মােস একজন অনুগত মুসিলম িহেসেব পরম করুণাময় আল্লাহর ৈনকট্য
লােভর আশায় আল্লাহর ঘের পিবত্র হজ পালেনর উদ্েদশ্েয যাত্রা করেত
েপের আিম িনেজেক েসৗভাগ্যবান মেন করিছ। আপনােদর সবার িনকট েদায়া
প্রার্থনা করিছ েযন সুস্থ ও সুন্দরভােব পিবত্র হজ পালন করেত

পাির। আমার বা আমার পিরবােরর েকােনা ভুেলর জন্য আপনােদর িনকট আিম
ক্ষমা প্রার্থনা করিছ। আিমও আপনােদর সবার মঙ্গল এবং েদশ ও জািতর
শান্িত ও সমৃদ্িধর জন্য আল্লাহর িনকট েদায়া প্রার্থনা করব। সবার
জন্য আমার তরফ েথেক ভােলাবাসা রইল।-সািকব
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ আগস্ট, ২০১৮

‘এিশয়া
কাপ’
বাংলােদেশর
সদস্েযর দল েঘাষণা

৩১

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ওেয়স্ট ইন্িডজ সফেরর কেয়কিদন আেগই িনেয়াগ েপেয়িছেলন।
বাংলােদশ দলেক ভােলা কের েদখার সুেযাগই েমেলিন নতুন েকাচ স্িটভ
েরাডেসর। যােদরেক েপেয়েছন, তােদর িনেয়ই েশষ কের এেলন একটা সফল
সফর।
ওেয়স্ট ইন্িডজ সফর েশষ কের িফের আসার পরই স্িটভ েরাডস খুব দ্রুত
িবিসিবর কােছ অন্তত ৩০ সদস্েযর একিট দল েচেয়েছন। যােদরেক িনেয়
েবশ িকছু েসশন করার পর িতিন বুঝেত পারেব েক েকমন এবং আগামী এিশয়া
কােপর জন্য তার িনেজর মেতা কের একটা দল বাছাই করার সুেযাগ পােবন
িতিন।
আেগই জানা িগেয়িছল, ঈদ-উল আজহার আেগই এিশয়া কােপর জন্য প্রাথিমক
দল েঘাষণা করা হেব। যােত কের ঈেদর পরপরই প্রস্তুিতটা শুরু কের
েদয়া যায়। েস মেতই বাংলােদশ ক্িরেকট েবার্েডর িনর্বাচকমন্ডিল ৩১
সদস্েযর একিট প্রাথিমক দল বাছাই কেরেছ।
সংবাদ িবজ্ঞপ্িতর মাধ্যেম এই দলিট েঘাষণা করা হয়। েযখােন নতুন
মুখ িহেসেব এেসেছ শিরফুল ইসলাম, ৈসয়দ খােলদ আহেমদ এবং ফজেল
রাব্িব মাহমুদ। সম্প্রিত ‘এ’ দেলর হেয় এরা দারুণ ক্িরেকট
েখেলেছন।
এই ৩১ জনেক িনেয় ২৭ আগস্ট েথেক শুরু হেব আনুষ্ঠািনক প্রস্তুিত।

েসই প্রস্তুিত ক্যাম্প েথেকই েশষ পর্যন্ত বাছাই করা হেব এিশয়া
কােপর জন্য ১৪ িকংবা ১৫ সদস্েযর মূল স্েকায়াড।
এিশয়া কােপর জন্য েঘািষত ৩১ সদস্েযর প্রাথিমক দল
মাশরািফ িবন মর্তুজা, সািকব আল হাসান, তািমম ইকবাল, ইমরুল কােয়স,
এনামুল হক িবজয়, মুশিফকুর রহীম, মাহমুদউল্লাহ িরয়াদ, েসৗম্য
সরকার, সাব্িবর রহমান, সাইফ উদ্িদন, েমাস্তািফজুর রহমান,
েমাসাদ্েদক েহােসন ৈসকত, িলটন কুমার দাস, আবু হায়দার রিন, নাজমুল
ইসলাম অপু, েমেহদী হাসান িমরাজ, মুিমনুল হক েসৗরভ, নুরুল হাসান
েসাহান, রুেবল েহােসন, আিরফুল হক, আবু জােয়দ রাহী, নাজমুল েহােসন
শান্ত, শিরফুল ইসলাম, তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, কামরুল ইসলাম
রাব্িব, ৈসয়দ খােলদ আহেমদ, েমাহাম্মদ জািকর হাসান, সানজামুল
ইসলাম, েমাহাম্মদ িমথুন, ফজেল রাব্িব মাহমুদ।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৫ আগস্ট, ২০১৮

েসৗম্েযর
ব্যািটংেয়‘এ’দেলর জয়

ঝেড়া

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আয়ারল্যান্ড সফেরর প্রথম আনঅিফিসয়াল িট-েটােয়ন্িটেত
বাঁহািত ব্যািটং িজিনয়াস েসৗম্য সরকােরর ব্যােট ভর কেরই জয় েপল
বাংলােদশ ‘এ’দল। তার ৪১ বেল ৫৭ রােনর ইিনংেস ভর কের আয়ারল্যান্ড
‘এ’দলেক ৪ উইেকেট হািরেয়েছ টাইগাররা।
টস িজেত ব্যাট করেত েনেম িনর্ধািরত ২০ ওভােরর মধ্েয সবকিট উইেকট
হািরেয় ১৫২ রান সংগ্রহ কেরিছল আয়ারল্যান্ড ‘এ’দল। দেলর পক্েষ
সর্েবাচ্চ ৪১ রান কেরন িসিম িসং।
বাংলােদেশর শিরফুল ইসলাম, তাইজুল ইসলাম আর েমাহাম্মদ সাইফউদ্িদন
েনন ২িট কের উইেকট। একিট কের উইেকট েনন নাঈম হাসান আর আিফফ

েহােসন।
১৫৩ রােনর লক্ষ্য তাড়া করেত েনেম ইিনংেসর প্রথম বেলই ওেপনার
জািকর হাসানেক হািরেয় বেস বাংলােদশ। দ্িবতীয় উইেকেট নাজমুল হাসান
শান্তেক িনেয় ৬২ রােনর জুিট গেড়ন েসৗম্য সরকার। ২৩ বেল ৭
বাউন্ডািরেত ৩৮ রােনর ঝড় তুেল শান্ত িফরেল ভােঙ এই জুিটিট।
এরপর েমাহাম্মদ িমঠুনেক িনেয় ৪৬ রােনর আেরকিট জুিট গেড়ন েসৗম্য।
িমঠুন ৮ কের েফরার পর েসৗম্যও অল্প ব্যবধােন সাজঘেরর পথ ধেরন। ৪১
বেল ৫৭ রােনর ইিনংেস ৫িট চার আর ৩িট ছক্কা হাঁকান টাইগার ওেপনার।
এরপর আল আিমনও (৫) রানআউেটর কবেল পড়েল িকছুটা িবপেদ পেড় িগেয়িছল
সফরকািররা।
দলেক েসই িবপদ েথেক উদ্ধার কেরন আিফফ েহােসন। ২১ বেল ৪ বাউন্ডাির
আর ১ ছক্কায় ৩৫ রােনর ঝেড়া ইিনংস েখেল দলেক িজিতেয়ই মাঠ েছেড়েছন
বাঁহািত এই ব্যাটসম্যান।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১৪ , ২০১৮

িবিপএল
েনই

েখলেত

আশরাফুেলর

বাধা

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : িবিপএেল িফক্িসংেয়র দােয় আন্তর্জািতক ক্িরেকট েথেক পাঁচ
বছেরর িনেষধাজ্ঞা েশষ হেয়েছ েমাহাম্মদ আশরাফুেলর। তার লক্ষ্য এখন
জাতীয় দেল েফরা। জাতীয় দেল সুেযাগ েপেত হেল িফটেনস ও
পারফরম্যান্েসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেত হেব তােক।
প্রধান িনর্বাচক িমনহাজুল আেবদীন জািনেয়েছন, আশরাফুল তােদর
ভাবনায় েনই। এিদেক আশরাফুেলর িবিপএেল েখলেত েকােনা বাধা েনই বেল
জানােলন িবিসিবর িমিডয়া কিমিটর েচয়ারম্যান ও িবিপএল গভর্িনং
কাউন্িসেলর সদস্য জালাল ইউনুস। কাল বনানীেত িনেজর কার্যালেয় িতিন
বেলন,
‘এখন
েস
িনেষধাজ্ঞামুক্ত।
তার
েখলা
িনর্ভর
করেছ

ফ্র্যাঞ্চাইিজেদর ওপর।’
েরাববার ইংল্যান্ড েথেক এক িভিডও বার্তায় আশরাফুল বেলন, িতিন
দ্রুত জাতীয় দেল িফরেত চান। প্রধান িনর্বাচক িমনহাজুল আেবদীন
বেলেছন, এই মুহূর্েত আশরাফুল তােদর ভাবনায় েনই।
বাংলােদশ ক্িরেকট েবার্েডর িমিডয়া কিমিটর েচয়ারম্যান জালাল ইউনুস
বেলন, ‘আশরাফুল শুধুই একিট নাম। ১০ জন ক্িরেকটার েযভােব জাতীয়
দেল আেস তােকও েসভােব আসেত হেব। পাঁচ বছর েস জাতীয় দেলর বাইের
িছল। ঘেরায়া ক্িরেকেট েখেলেছ দু’বছর। এটুকু তার জাতীয় দেল েফরার
জন্য যেথষ্ট নয়। িফটেনস িঠক রাখেত হেব তােক। পারফর্ম করেত এবং
িনর্বাচকেদর ভাবনায় আসেত হেব।’
িবিপএল আগামী জানুয়ািরেত শুরু হেব। িবিপএেলর দল বিরশাল বুলস আেগর
আসের িনিষদ্ধ হেয়িছল। এ প্রসঙ্েগ জালাল ইউনুস বেলন, ‘বিরশাল
বুলেসর থাকার সম্ভাবনা কম। সাতটা দল িনেয় হেব এবােরর িবিপএল। দল
বাড়েল ম্যাচও েবেড় যােব। তােত সময় েবর করা কিঠন হেব।’
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৪ আগস্ট, ২০১৮

েনপালেক
হািরেয়
চ্যাম্িপয়ন বাংলােদশ

গ্রুপ

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : পািকস্তানেক িবধ্বস্ত করার পর েমেয়েদর অনূর্ধ্ব-১৫ সাফ
ফুটবেল টানা দ্িবতীয় ম্যাচ িজতল বাংলােদশ। েসামবার েনপালেক ৩-০
েগােল হািরেয় গ্রুপ চ্যাম্িপয়ন হেয় েসিমফাইনাল িনশ্িচত করেলা
তারা।
েনপােলর িবপক্েষ বাংলােদেশর ‘িব’গ্রুেপর েশষ ম্যাচিট িছল েসরা
হওয়ার লড়াই। দুই দলই পািকস্তানেক হািরেয় এক ম্যাচ হােত েরেখ
েসিমফাইনাল িনশ্িচত কেরিছল। গ্রুেপর েসরা হওয়ায় বাংলােদশ ফাইনােল
ওঠার লড়াইেয় লড়েব ‘এ’ গ্রুেপর রানার্স আপ ভুটােনর িবপক্েষ।

স্বাগিতকেদর িবপক্েষ বর্তমান চ্যাম্িপয়নরা মােঠ নামেব ১৬ আগস্ট।
তার আেগ প্রথম েসিমফাইনােল ভারত মুেখামুিখ হেব েনপােলর।
িথম্পুর চাংিলিমথাং স্েটিডয়ােম প্রথমার্েধ বাংলােদশেক েতমন
সুিবধা করেত েদয়িন েনপাল। বারবার সুেযাগ নষ্ট কের তহুরামািরয়ারা। েবশ কেয়কিট আক্রমণ গেড়ও প্রথম ৪৫ িমিনেট েকবল একিট
েগাল আদায় কের তারা। বাংলােদশেক েঠকােত প্রিতপক্েষর িডেফন্ডারেদর
িছল সজাগ দৃষ্িট। বরং ৪৩ িমিনেট েনপােলর একিট ফ্ির িকক
বাংলােদেশর েপাস্েট েলেগ িফের আেস।
তার িকছুক্ষণ পর কপাল েখােল বাংলােদেশর। প্রথমার্েধর ইনজুির সমেয়
েগাল পায় তারা। বাঁ প্রান্ত েথেক অিধনায়ক মািরয়া মান্ডার
কর্নােরর বল েদওয়া-েনওয়া কের ঘুের আেস তার কােছই। িডবক্েসর বাইের
েথেক তার ক্রেস েপাস্েটর সামেন েথেক তহুরা খাতুেনর েহড জােল
জড়ায়। এিট িছল টুর্নােমন্েট তার তৃতীয় েগাল।
িবরিতর পর বাংলােদশ আরও েগাছােলা আক্রমেণ যায়, তােত প্রিতেরাধ
গড়েত পােরিন েনপাল। ৫১ িমিনেট তহুরার শট েনপািল িডেফন্ডার
প্রিতহত করেল িফরিত বল পান মািরয়া। বাঁ পােয়র েজারােলা শেট
েগালরক্ষকেক পরাস্ত কের ২-০ েগােল বাংলােদশেক এিগেয় েদন অিধনায়ক।
৬৭ িমিনেট িডেফন্ডার আঁিখ খাতুেনর লম্বা পাস ধের সােজদা খাতুন
প্রিতপক্েষর একজন িডেফন্ডারেক ফাঁিক িদেয় িডবক্েস েঢােকন। েনপািল
েগালরক্ষক তােক েঠকােত সামেনর িদেক এিগেয় আেসন। িকন্তু বাংলােদিশ
ফেরায়ার্ড তার বাঁ পাশ িদেয় বল জােল জিড়েয় েদন। সােজদারও এিট িছল
তৃতীয় েগাল।
এিদন আেগর ম্যােচ ভারত ১-০ েগােল ভুটানেক হািরেয় ‘এ’ গ্রুেপর
চ্যাম্িপয়ন হয়।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১৩ আগস্ট, ২০১৮

