
অ িতেরাধ  বাংলােদশ চ াি য়ন
বৃি  বাধার পরও িট-২০ াইেল ওেয়  ইি ডেজর িবপে  জয়

িশেরাপা হােত উৎফু  িটম টাইগা - এএফিপ

পকথার এক ফাইনাল! নাটকীয় এক ফাইনাল। ‘অ -মধরু বৃি ’ এবং ‘ি েকটীয় অিন য়তা’ িমেলিমেশ
গত রােত ডাবিলেন  যন ম  হেলা  এক মহানাটক! াস কর ম ােচ ওেয়  ইি ডজেক ৫ উইেকেট
হািরেয় নতুন ইিতহাস সৃি  করল বাংলােদশ। ি েদশীয় িসিরেজ মাশরািফরা অপরািজত চ াি য়ন। ট
খলেুড় দশ িহেসেব থম আ জািতক টুনােমে ট িশেরাপা জয় টাইগারেদর। এেকই বেল ‘লািক সেভন’!

এেক এেক ছয়বার আ জািতক                টুনােমে টর ফাইনােল উেঠও চ াি য়ন হেত পােরিন বাংলােদশ।
িশেরাপার খুব কােছ িগেয়ও বার বার ভাগ  িবড় নায় পড়েত হেয়িছল। তেব এবার টাইগাররা িনেজ হােত
িনেজেদর  ভাগ  গেড়  িনেলন।  উে জনা,  আশ া,  টনশনেক ছেুড়  ফেল  ঠা-া  মাথায়  িশেরাপা  িজতল
মাশরািফ বািহনী। ওয়ানেড াটাস পাওয়ার পর ২১ বছর আেগ িঠক এই িদেনই কিনয়ার িব ে  থম
জয় পেয়িছল বাংলােদশ সই ১৭ ম- তই থম আ জািতক টুনােমে টর িশেরাপা জয়। সিত ই কাকতালীয়
এক ঘটনা। গতকাল বৃি  যখন  হয় তখন ওেয়  ইি ডেজর ার িছল ২০.১ ওভার িবনা উইেকেট ১৩১
রান। ডাকওয়াথ লইুস প িতেত ৫০ ওভােরর ম াচ কেম আেস ২৪ ওভাের। বািক ৩.৫ ওভাের অথাৎ ২৩
বেল মা  ২১ রান কের উইি ডজ। সব িমেল ২৪ ওভাের ১ উইেকট হািরেয় ওেয়  ইি ডজ কেরিছল ১৫২
রান। িক  যেহতু থম ২০.১ ওভাের ক ািরবীয়রা  ৫০ ওভার খলার টােগট িনেয় ব ািটং কেরেছ এবং
কােনা  উইেকটও  হারায়িন  তাই  বৃি  আইেন  তােদর  মাট ােরর  সে  বাড়িত  ৫৮  রান  যাগ  হেয়

টাইগারেদর ল  দাড়ঁায় ২১০ রান। মাসাে ক হােসন ও সৗম  সরকােরর র  ব ািটংেয় অসাধারণ এক
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জয়। ি ল এক জেয় ফাইনােলর গেরা খুেল ফলল বাংলােদশ।

ডাবিলেন কাল সাইে ান গিতেত ব ািটং কেরেছন মাসাে ক হােসন সকত। মা  ২৪ বেল খেলন ৫২
রােনর ইিনংস। ই বাউ ডািরর সে  ৫িট িবশাল ছ ার মার িছল তার ইিনংেস। ১৪৩ রােনর মাথায়  ৫
উইেকট পেড় গেলও মাহমু াহ িরয়ােদর সে  তার র  ৭০ রােনর অনবদ  জিুট বাংলােদশেক িনরাপেদ
পৗঁেছ দয়। তেব বাংলােদেশর জেয়র িভতটা গেড়িছল সৗম র মারকাটাির ব ািটং। ৪১ বেল ৬৬ রােনর

ইিনংস খেলেছন এই ড ািসং ওেপনার। ৯িট বাউ ডািরর সে  ৩িট ছ া। ি েদশীয় িসিরেজ িতন ম ােচ
ব ািটং কের িতন হাফ স িুর করেলন সৗম । ওেয়  ইি ডেজর িব ে  িলগ পেবর থম ম ােচ ৭৩ রান
করার  পর  ি তীয়  ম ােচ  কেরন  ৫৪  রান।  ফাইনােল  আবারও সই  উইি ডেজর  িব ে  অধশত। ঢাকা
ি িময়ার িলেগ শষ ই ম ােচ স িুর ও ডাবল স িুর কেরিছেলন সৗম । তেব িব কােপর আেগ তার
অ শীলনটা য ভােলাই তা বলাই যায়। ইনজিুরর কারেণ গতকাল বাংলােদেশর একাদেশ িছেলন না সরা
তারকা সািকব আল হাসান। ম ােচর আেগ এটা িছল টাইগারেদর জ  বড় ধা া। গত বছর এিশয়া কােপর
ফাইনােলও িব েসরা অলরাউ ডার খলেত পােরনিন। সািকবিবহীন ফাইনােল গতকাল টস িজেত ওেয়
ইি ডজেক থেম ব ািটংেয় পাঠায় বাংলােদশ দেলর অিধনায়ক মাশরািফ িবন মতুজা। থম কেয়ক ওভার
বশ আটেকই রেখিছেলন ক ািরবীয় ই ওেপনারেক। িক  উইেকট িনেত না পারায় ধীের ধীের মারমুখী

হেয়  পেড়ন  ই ক ািরবীয়  তারকা  শাই হাপ ও নীল  অ ামি স।  কােনা  উইেকট না  হািরেয়ই তারা
কেরেছন ১৩১ রান। সটাও িকনা মা  ২০.১ ওভাের। ওেপনার শাই হাপ অপরািজত িছেলন ৬৮ রােন। ৫৯
রােন ব াট করিছেলন নীল অ ামি স। শষ পয  ৭৪ রােন আউট হন হাপ িক  ৬৯ রােন অপরািজতই
িছেলন অ ামি স। ক ািরবীয়রা  হয়েতা  জানতই না  য এবার টাইগাররা  ইউেরােপর মািটেত পা  রেখেছ
এভাের পী িব কাপেক জয় করার ল  িনেয়, সখােন এমন ছাটখােটা শৃ  আর িক এমন বাধা হেয়
দাড়ঁােত পাের! পােরওিন। হেসেখেলই শষ হািস হেসেছ বাংলােদশ।
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