ওয়ার্ল্ড িট-েটােয়ন্িট ফাইনালঃ
শ্বাসরুদ্ধকর জেয় চ্যাম্িপয়ন
উইন্িডজ
িনউজিবিড৭১ডটকম
স্েপার্টস
েরামাঞ্চ,

কেরসপন্েডন্টঃ ম্যােচর পরেত পরেত রুদ্ধশ্বাস নাটক,
েশষ ওভােরর নাটকীয়তা। ফাইনােল উত্েতজনা ছড়ােনার সব

উপকরণই থাকল পুেরা ম্যাচজুেড়। আর েসই উত্েতজনাপূর্ণ ফাইনােল েশষ
ওভােরর নাটকীয়তায় ওেয়স্ট ইন্িডজ হাসল েশষ হািস।
েরাববার
দ্িবতীয়

কলকাতার ইেডন গার্েডেন ইংল্যান্ডেক ৪ উইেকেট
বােরর মেতা িট-েটােয়ন্িট িবশ্বকােপর িশেরাপা

হািরেয়
িজেতেছ

ওেয়স্ট ইন্িডজ।
িশেরাপা িনর্ধারণী এই ম্যােচ আেগ ব্যাট কের ৯ উইেকেট ১৫৫ রান কের
ইংল্যান্ড। জবােব েশষ ওভাের ওেয়স্ট ইন্িডেজর জেয়র জন্য প্রেয়াজন
িছল ১৯ রান। েবন স্েটাকেসর প্রথম চার বেলই চারিট িবশাল ছক্কা
হাঁিকেয় ওেয়স্ট ইন্িডজেক অিবস্মরণীয় এক জয় এেন েদন কার্েলাস
ব্রােফট।
তেব ব্রােফট েশষ দৃশ্েযর নায়ক হেলও
স্যামুেয়লেসর। ক্িরস েগইল, েলন্ডল
রােসল, ড্যােরন সািমরা েযখােন দুই
স্যামুেয়লস একপ্রান্েত বুক িচিতেয়
অপরািজত েথেকেছন ৮৫ রােনর অসাধারণ

দেলর জেয় বড় অবদান আসেল মারলন
িসমন্স, জনসন চার্লস, আন্দ্ের
অঙ্কই ছুঁেত পােরনিন, েসখােন
লেড় েগেছন। েশষ পর্যন্ত িতিন
এক ইিনংস েখেল।

সুপার েটেন এই ইংল্যান্েডর িবপক্েষই ১৮৩ রান তাড়া করেত েনেম
েগইেলর েঝােড়া েসঞ্চুিরেত ১১ বল আেগই িজেত িগেয়িছল ওেয়স্ট
ইন্িডজ। েসক্েষত্ের ফাইনােল ১৫৬ রােনর লক্ষ্য ক্যািরবীয়েদর জন্য
খুব বড় হওয়ার কথা নয়। িকন্তু ফাইনাল বেল কথা। তাই েতা ১৫৬ রান
তাড়া করেত েনেম ১১ রান তুলেতই েনই ৩ উইেকট!
ইিনংেসর দ্িবতীয় ওভােরই েজা রুটেক আক্রমেণ এেনিছেলন ইয়ান মরগান।
ব্যােট হােত কার্যকরী ৫৪ রােনর ইিনংস েখেল ইংল্যান্ডেক লড়াইেয়র
পুঁিজ এেন েদওয়া রুট বল হােতও েদখােলন জাদু। িনেজর প্রথম িতন
বেলর মধ্েযই িফিরেয় িদেলন দুই ওেপনার জনসন চার্লস ও েগইলেক।

রুেটর প্রথম বেল ছক্কা হাঁকােত িগেয় িমডঅেন েবন স্েটাকেসর হােত
ধরা পেড়ন চার্লস (১)। দ্িবতীয় বেল চার েমেরিছেলন েগইল। িকন্তু
পেরর বেল িতিনও ছক্কা হাঁকােত িগেয় লংঅেফ ওই স্েটাকসেক ক্যাচ
েদন। েসিমফাইনােল ম্যাচজয়ী ৮২ রােনর ইিনংস েখলা েলন্ডল িসমন্সও
ফাইনােল ব্যর্থ। রােনর খাতা েখালার আেগই েডিভড উইিলর বেল
এলিবডব্িলউ হেয় যান িসমন্স।
১১ রােনই ৩ উইেকট হািরেয় তখন ভীষণ িবপেদ ওেয়স্ট ইন্িডজ। তেব
চতুর্থ উইেকেট েডায়াইন ব্রােভােক িনেয় প্রিতেরাধ গেড় েতােলন
মারলন স্যামুেয়লস। খুব েবিশ বাউন্ডার মারেত না পারেলও রােনর চাকা
সচল েরেখ ৪৭ বেল িফফিট পূরণ কেরন স্যামুেয়লস। এর পেরই ব্রােভার
িবদােয় েভেঙ যায় ৭৫ রােনর জুিট।
তখন জেয়র জন্য ৩৬ বল েথেক ওেয়স্ট ইন্িডেজর প্রেয়াজন পেড় ৭০ রান।
িলয়াম প্লাঙ্েকেটর করা ১৫তম ওভাের স্যামুেয়লেসর দুই ছক্কা ও এক
চাের আেস েমাট ১৮ রান। তেব পেরর ওভাের েডিভড উইিল িতন বেলর মধ্েয
দুই হার্ডিহটার ব্যাটসম্যান আন্দ্ের রােসল (১), ও ড্যােরন সািমেক
(২) িফিরেয় িদেয় ক্যািরবীয়েদর রােনর গিত কিমেয় েদন। এ ওভাের আেস
৭ রান।
ক্িরস জর্ডােনর করা পেরর ওভােরও আেস ৭ রান। ফেল েশষ িতন ওভাের
ওেয়স্ট ইন্িডেজর প্রেয়াজন পেড় ৩৮ রান। ক্যািরবীয়েদর একমাত্র আশা
তখন স্যামুেয়লসেক িফেরই। ১৮তম ওভাের আেস ১১ রান। অর্থাৎ েশষ দুই
ওভাের ওেয়স্ট ইন্িডেজর প্রেয়াজন তখন ২৭ রান।
েসিমফাইনােল েডথ ওভাের দারুণ বল এক করা জর্ডান ১৯তম ওভাের ওেয়স্ট
ইন্িডজেক ৮ রােনর েবিশ তুলেত েদনিন। ফেল েশষ ওভাের ওেয়স্ট
ইন্িডেজর প্রেয়াজন পেড় ১৯ রান। পারেব িক ওেয়স্ট ইন্িডজ? েপেরেছ
ক্যািরবীয়রা। েবন স্েটাকেসর প্রথম চার বেল চারিট ছক্কা হাঁিকেয়
ওেয়স্ট ইন্িডজেক মহাকাব্িযক জয় এেন েদন কার্েলাস ব্রােফট।
২৩ বেল ৪ ছক্কা ও এক চাের ৩৪ রােনর েঝােড়া ইিনংস েখেল অপরািজত
থােকন ব্রােফট। ৬৬ বেল ৯ চার ও ২ ছক্কায় ৮৫ রােন অপরািজত িছেলন
স্যামুেয়লস।
এর আেগ টস িজেত ইংল্যান্ডেক ব্যািটংেয় পাঠায় ওেয়স্ট ইন্িডজ।
ব্যাট করেত েনেম মাত্র ৮ রােনর মধ্েযই দুই ওেপনারেক হািরেয় িবপেদ
পেড় ইংল্যান্ড।

ক্যািরবীয় স্িপনার স্যামুেয়ল বদ্িরর করা ইিনংেসর দ্িবতীয় বেলই
েবাল্ড হেয় িফের যান েজসন রয় (০)। িট-েটােয়ন্িট িবশ্বকাপ ফাইনােল
এই প্রথম এত দ্রুত প্রথম উইেকট পড়ল। এর আেগ ২০০৯ ও ২০১২ ফাইনােল
পঞ্চম বেল প্রথম উইেকেটর পতন ঘেটিছল।
ইিনংেসর দ্িবতীয় ওভাের আন্দ্ের রােসেলর বেল বদ্িরেক ক্যাচ িদেয়
িফের যান অ্যােলক্স েহলস (১)। অর্থাৎ দুই ওেপনার িমেল কেরন মাত্র
১ রান। এর আেগ িট-েটােয়ন্িটেত একবারই ইংল্যান্েডর দুই ওেপনার
িমেল
মাত্র
১
রান
কেরিছেলন,
২০০৯
সােল
ম্যানেচস্টাের
অস্ট্েরিলয়ার িবপক্েষ।
দুই ওেপনারেক হারােনার ধাক্কা সামেল উঠেত না-উঠেতই আেরকিট ধাক্কা
খায় ইংল্যান্ড। বদ্িরর স্িপন িবেষ নীল এবার অিধনায়ক ইয়ান মরগান।
ক্িরস েগইলেক ক্যাচ েদওয়ার আেগ ইংিলশ অিধনায়েকর ব্যাট েথেক আেস
মাত্র ৫ রান।
শুরুেতই ৩ উইেকেট হারােনার পর তৃতীয় উইেকেট েজা রুট ও জস বাটলার
িমেল প্রিতেরাধ গেড় েতােলন। এগােরাতম ওভাের স্িপনার সুেলমান
েবনেক পরপর দুই বেল সীমানার ওপাের আছেড় েফেলন বাটলার।
অবশ্য পেরর ওভােরই আক্রমণাত্মক হেয় ওঠা বাটলারেক িফিরেয় ৬১ রােনর
জুিট ভােঙন কার্েলাস ব্রােফট। মাত্র ২২ বেল ৩ ছক্কা ও এক চাের ৩৬
রােনর েঝােড়া ইিনংস েখেলন বাটলার।
এরপর েবন স্েটাকসেক সঙ্েগ িনেয় দেলর স্েকার ১০০ পার কেরন রুট।
িতিন িনেজ তুেল েনন িফফিট। িকন্তু এর পরই মাত্র ১ রান তুলেতই
দ্রুত ৩ উইেকট হািরেয় আবার িবপেদ পেড় ইংল্যান্ড।
১৪তম ওভােরর চতুর্থ ও েশষ বেল যথাক্রেম স্েটাকস (১৩) ও মঈন আলীেক
(০) সাজঘেরর পথ েদখান েডায়াইন ব্রােভা। পেরর ওভাের ব্রােফেটর বেল
িফের যান একপ্রান্ত আগেল রাখা রুট (৫৪)। ৩৬ বেল ৭িট চােরর
সাহায্েয ৫৪ রােনর ইিনংসিট সাজান এই ডানহািত।
েশষ িদেক েডিভড উইিলর ১৪ বেল ২১ ও ক্িরস জর্ডােনর অপরািজত ১২
রােনর সুবােদ িনর্ধািরত ২০ ওভাের ৯ উইেকেট ১৫৫ রােনর লড়াইেয়র
পুঁিজ পায় ইংল্যান্ড।
২৩ রােন ৩ উইেকট িনেয় ওেয়স্ট ইন্িডেজর েসরা েবালার কার্েলাস
ব্রােফট। েডায়াইন ব্রােভাও ৩ উইেকট েনন, তেব িতিন রান খরচ কেরন

৩৭। এ ছাড়া স্যামুেয়ল বদ্ির ১৬ রােন ২িট ও আন্দ্ের রােসল ২১ রােন
েনন একিট উইেকট।
সংক্িষপ্ত স্েকার:
ইংল্যান্ড: ২০ ওভাের ১৫৫/৯ (রুট ৫৪, বাটলার ৩৬, উইিল ২১; ব্রােফট
৩/২৩, ব্রােভা ৩/৩৭, বদ্ির ২/১৬)।
ওেয়স্ট ইন্িডজ: ১৯.৪ ওভাের ১৬১/৬ (স্যামুেয়লস ৮৫*, ব্রােফট ৩৪*,
ব্রােভা ৩৪; উইিল ৩/২০, রুট ২/৯, রিশদ ১/২৩)।
ফল: ওেয়স্ট ইন্িডজ ৪ উইেকেট জয়ী।
িনউজিবিড৭১/এ আর/এপ্িরল ০৪, ২০১৬

