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বাংলােদশ-ভারত লড়াই মােনই িভ  আেমজ। ি েকট, ফুটবল ছািড়েয় হিক মােঠও 
উে জনা বা দ েল। এিশয়া কাপ অনূ -১৮ হিকর বাছাই পেবর থম িদেন আজ 
সই বা দ লল মওলানা ভাসানী িডয়ােম। ৪-৪ ারলাইনটা শষ পয  ৫-৪ 
কের াস এক ম াচ িজেত িনল বাংলােদশ। ি েকট, ফুটবল বা হিকেত দেুদেশর 
জাতীয় দেলর মেধ  পাথক  থাকেত পাের। তেব বয়স িভি ক পযােয় সই ব বধানটা 
সভােব থােক না। এই যুব হিক ম ােচও সটাই দখা গল। নইেল ভারেতর মেতা 
দেশর যুব দলেক বারবার পছেন ফেল কীভােব বাংলােদশ! কীভােব হ াটি ক কের 
ফেলন বাংলােদেশর পনাি  কনার িবেশষ  আশরাফুল ইসলাম! লাল সবুেজর পাঁচ 
গােলর চার ই এই ত েণর। চার গালই পনাি  কনার থেক। কতটা েল 
উেঠিছেলন আশরাফুল, তা বাধ হয় না বলেলও চলেছ।  থেকই বাংলােদশেক 
দখা গল আ মণা ক মজােজ। তৃতীয় িমিনেটই সুেযাগ এেসিছল এিগেয় যাওয়ার। 
িক  পনাি  কনার ন  করেলন আরশাদ। ভারতেক চােপ রেখ ১৬ িমিনেট এেস 
গল থম গাল। পনাি  কনাের রাি র পুেশ আশরাফুল াগ ি েক ল েভদ। ২০ 
িমিনেট ধারিম র িসং পনাি  ােক করেলন ১-১। ২৫ িমিনেট কনেজংবামেসর 



িফ  গােল ভারত এিগেয় যায় িপিছেয় পড়া ম ােচ। ৩০ িমিনেট আবারও আশরাফুল 
পনাি  কনাের করেলন ২-২। গােলর ধারা চলেত থাকল এবং ৩৮ িমিনেট সই 
পনাি  কনােরই হ াটি ক পূণ আশরাফুেলর। িক  নাটকীয়তার ওটাই শষ নয় । 
৪৯ িমিনেট হািদক িসং করেলন ৩-৩। এরপর রাি র ৫০ িমিনেট ৪-৩ করেল 
গাটা িডয়াম, নেচ ওেঠ। ৫২ িমিনেট ভারেতর িদলিপত িসং ৪-৪ করেল আরও 
জেম ওেঠ ম াচ। জয়সূচক গালটা এল ৬১ িমিনেট। নায়ক সই আশরাফুল। শষ 
কেয়ক িমিনেট দাঁেত দাঁত চেপ লেড় দা ণ এক জয়ই তুেল িনেয়েছ বাংলােদশ। 
২০০৪ সােল ঢাকায় অনূ -২১ চ ােল  কােপ বাংলােদশ চ াি য়ন হেয়িছল এই 
ভারতেক হািরেয়ই। ঢাকায় গালশূন  ওই ম ােচ িন ি  হয় টাইে কাের। ১১ বছর 
পর ঢাকার মােঠ বয়স িভি ক হিকেক মেন রাখার মেতা আেরক  জয় বাংলােদশেক 
ভিরেয় িদেয়েছ আনে । 
  



 
 
অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিক 

‘বড় এক উপহার পলাম’ 
িনজ  িতেবদক : ২৪ সে র ২০১৬, শিনবার, ২০:০৯:৩৬ 

‘ ছেলরা আমােক বেলিছল, স ার আপনােক আজ আমরা একটা উপহার দব। িক 
উপহার সটা জানতাম না। উপহারটা য এত বড় হেব আিম ক নাও 
কিরিন।’ অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকেত িনেজেদর থম ম ােচ ভারতেক ৫-৪ গােল 
হারােনার পর এভােবই িনেজর অনুভূিত কাশ করিছেলন বাংলােদশ দেলর ম ােনজার 
িবেকএসিপর কাচ মা. কাওসার আলী। ভারতেক হারােনা বাংলােদশ দেলর সবাই 
িবেকএসিপর ছা । কাওসার আলীর হাত ধেরই যােদর গেড় ওঠা। তাঁর আনে র 
অনূভূতী য এমন হেব স ই তা ভািবক। ভারেতর মত পরাশি র িবপে  এই 
জেয় আনে  ভাসেছ আসেল পুেরা দশই। য কান পযােয়র হিকেত ২০০৫ সােলর 
পর এ  বাংলােদেশর থম জয়। সবার িদি েত অনু -১৬ নহ  কােপ িবেকএসিপ 
দল হািরেয়িছল িতেবিশ দশ েক। এর এক বছর আেগ ২০০৪ সােল ঢাকায় 
অনূ -২১ চ ােল  কােপ ভারতেক হািরেয় চ াি য়ন হেয়িছল বাংলােদশ। তার আেগ 
সবেশষ জয়  িছল ১৯৯৬ সােল িস াপুের অনুি ত অনূ -২১ এিশয়া কােপ। 



টুনােমে র আেগ িবেদশী কান দেলর িবপে  িত ম াচ খলা হয়িন আশরাফুল-
ফজেল রা ীেদর। যা িনেয় িকছুটা আে প থাকেলও এই জেয়র পর সব মুেছ গল 
বেল জানােলন কাওসার আলী, ‘ও েলা আর মেন রাখিছ না। এই জেয়র মাধ েম 
ছেলরা সব ভুিলেয় িদেয়েছ।’ তেব ভারত হিকেত পরাশি  হেলও ওেদর াক স 
দেখই নািক তাঁর মেন হেয়িছল এই দল র িবপে  িকছু করা স ব। কাওসার আলী 
বলেলন সই কথা, ‘ভারেতর এই দলটােক আমরা জানতাম না। এমিনেত ওেদর 
দেশর অেনক খলা আিম দেখিছ। কািচং জীবেন িডে ামা কেরিছ ভারেত। তাছাড়া 
ওখােন আিম যাই চুর। তাই আিম জািন ওেদর মানটা িক। তেব এই েমর 
প াক স দেখই মেন হেয়েছ আমরা িকছু করেত পারেবা।’ 
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‘আ িব াস বেড় গেলা’ 
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অসাধারণ! অিব াস !! অতুলনীয়!!! মাওলানা ভাসানী িডয়ােমর নীল টােফ আশরাফুল ইসলাম 
যা করেলন তােক আরও অেনকভােব িবেশষন দয়া যায়। হ াটি কসহ তার ৪ গােলই বাংলােদশ 
যুব দল হািরেয় িদেয়েছ ৫-৪ গােল। কােনা পযােয়র হিকেতই এর আেগ ভারতেক ৫ গাল িদেত 
পােরিন। ম াচ সরা আশরাফুল বেলেছন,‘এ জেয় আমােদর আ িব াস বেড় গেছ। এখন আমরা 
চ াি য়ন হওয়ার কথা ভাবেতই পাির।’ ম ােচর আেগ িক মেন হেয়িছল ভারতেক হারােনা স ব? 
‘আসেল সটা মাথায় রািখিন। কাচ যভােব আমােদর িশিখেয়েছন সভাই মােঠ খলার চ া 
কেরিছ। ভারত অেনক শি শালী দল। এমন শি শালী দলেক আমরা য হারােত পাির িব াস তরী 
হেয়েছ। আগামীেত জাতীয় দেলর খলা আেছ। এ জয় িসিনয়রেদরও আ িব াসী করেব’-বেলেছন 
আশরাফুল। পনাি  কনাের এত ভােলা করার রহস  িক? আশরাফুেলর জবাব ‘অনুশীলেনর সময় 
কাচ পনাি  কনার িনেয় অেনক কাজ কেরেছন। মােঠ তারই ফল পেয়িছ।’ 
 

  



 
িডেফ ার থেক ‘ পনাি  শািল ’ আশরাফুল 
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রামা কর লড়াইেয় ভারতেক হারােনা ম ােচর সরা খেলায়াড় আশরাফুল ইসলােমর চার  গালই পনাি  
কনার থেক।  মাস দুেয়েকর পির েমর ফল পাওয়ায় উ ােস ভাসেছন ‘ পনাি  কনার শািল ’ খতাব 
পাওয়া ১৮ বছর বয়সী এই িডেফ ার।  
মওলানা ভাসানী জাতীয় হিক িডয়ােম শিনবার অনূ -১৮ এিশয়া কােপ িনেজেদর থম ম ােচ 
শি শালী ভারতেক ৫-৪ গােল হারায় বাংলােদশ। ১৬, ২৭ ও ৩৮তম িমিনেট হ াটি ক পূরণ করা 
আশরাফুল ভারেতর জােল জয়সূচক গাল কেরন ৬২তম িমিনেট। অপর গাল  ফজেল রা ীর। 
যভােব ‘ পনাি  শািল ’ হেয় ওঠা 
কাওসার আলীর অধীেন গত দইু মাস ধের বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােন (িবেকএসিপ) 
অনশুীলন কের বাংলােদশ দল। মিরনার ইয়াংেসর হেয় িলেগ পনাি  কনার থেক ৮ গাল করা 
আশরাফুলেক কাচ গত দইু মাস বিশ কের পনাি  কনােরর (িপিস) অনশুীলন কিরেয়েছন। 
সতীথরা সবাই যখন মােঠ িনেজেদর মেধ  ম াচ খলেত ব , তখন মােঠর এক কােণ িডেফ ার 
হেয়ও আশরাফুেলর সময় কেটেছ িপিসর অনশুীলেন। 
“গত িলেগ মিরনােসর হেয় আট  গাল কেরিছলাম, সব েলা িপিস থেক। এসএ গমেস ল ার 
িবপে  এবং এসএ গমেসর আেগ ভারেতর িবপে  খলা িত ম ােচ এক  কের গাল 
কেরিছলাম; স েলাও একইভােব। আমার সব েলা গাল িপিস থেক হওয়ায় কাচ আমােক র ণ 
সামলােনার অনশুীলন বাদ িদেয় িপিসর নওয়ার অনুশীলনই কিরেয়েছন।” 

থম হ াটি েকর আন  এবং চাট শ া 



২০১৪ সােলর নেভ ের জাতীয় দেলর হেয় অিভেষেকর পর আ জািতক পযােয় ল া ও ভারেতর 
িবপে  এক  কের গাল িছল আশরাফুেলর এতিদেনর াি । অনূ -১৮ এিশয়া কােপর হ াটি কসহ 
চার গাল তাই তার কােছ িবেশষ িকছু। 
“আ জািতক পযােয় এটাই আমার থম হ াটি ক। আমার গােল ভারতেক হািরেয়েছ বাংলােদশ। এই 
আন  আসেল ভাষায় কাশ করা যায় না।” 
“আজ থম দইুটা পনাি  কনার নওয়ার পর মাংশেপিশেত ব াথা হি ল। স ারেক বললাম 
দৗড়ােত পারিছ না; িক  িতিন বলেলন ডান িদেক থােকা, ধু পনাি  কনার নেব। তেব ১০  
িপিস থেক আমরা চার  গাল পেয়িছ; গাল আরও বিশ হেল ভােলা লাগত।” 
এবার ওমানেক হািরেয় প চ াি য়ন হওয়ার পালা 
পুল এ’ ত বাংলােদশ িনেজেদর ি তীয় ও শষ ম ােচ ওমােনর মেুখামুিখ হেব আগামী ম লবার। প 
চ াি য়ন হেল টুনােম  সরা হওয়ার পেথ তুলনামূলক সহজ িতপ  পােব বাংলােদশ। 
অনূ -১৮ এিশয়া কােপ বাংলােদেশর সরা সাফল  তৃতীয় হওয়া। এবার স সাফল  ছািপেয় 
যাওয়ার ল  থাকেলও আশরাফুল জানােলন এক এক  ম াচ িহেসব কের খলেবন তারা। এমনিক 
সেবা  গালদাতা হওয়ার ভাবনাটাও মাথায় রাখেছন না িতিন। 
“ কাচ আমােদর ম াচ বাই ম াচ এ েত বলেছন; আমরাও সভােব ভাবিছ। টুনােম  শেষ দখা 
যােব দল কাথায় আেছ, আিম কাথায় আিছ।আজ ওমান আমােদর ম াচ দেখেছ। তােদর িবপে র 
ম াচটা আমােদর জন  ক ন হেত পাের।” 
“(চ াি য়ন হেত) আমরা চ া করব আমােদর সরা হিক খলার। ভারতেক হারােনায় আ িব াস 
অবশ ই বাড়েছ। দেলর সবার আ িব াস এখন উঁচুেত। সবাই ইনশা াহ পেরর ম ােচ ভােলা খলেব 
এবং আমরা েপর চ াি য়ন থাকব।” 
  



 
অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকর চ ােল টা িনে  বাংলােদশ 
৯ িমিনট আেগর আপেডট ; ভার ০৫:০৭ ; বুধবার ; সে র ২১, ২০১৬  

উপমহােদেশর ভিবষ ৎ হিক তারকােদর ঢাকার মাঠ মাতােত দখা যােব আবার। ২৪ সে র 
থেক মাওলানা ভাসািন জাতীয় হিক িডয়ােম  হে  চতুথ অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকর 
আসর। ভারত, পিক ান তা বেটই চীন, ওমানও রেয়েছ স াহব াপী এ আসের। 
মাট সাত  দল দইু েপ ভাগ হেয় খলেব টুনােম । পুল ‘এ’ ত রেয়েছ ভারত, ওমান ও 
বাংলােদশ। পুল ‘িব’ ত খলেব পািক ান, চীন, চাইিনজ তাইেপ ও হংকং। উে াধনী িদেনই ভারেতর 
মেুখামিুখ হেব আেয়াজক বাংলােদশ। পেরর খলা ২৭ সে র ওমােনর িবপে । বাংলােদশ হিক 
ফডােরশেনর আশা, পািক ানেক টপেক ফাইনােল খলেব বাংলােদশ। ২০০১ সােল অনিু ত থম 
আস র তৃতীয় হেয়িছল বাংলােদশ। ২০০৯ ও ২০১১ সােলর আসের খেলিন লাল-সবজুরা।  
হিক ফডােরশেনর সই আশা পূরণ হওয়া সময় ােপ  ব াপার। তেব তােদর ত াশা পূরেণ পােশ 
থাকার ঘাষণা িদেয় এিগেয় এেসেছ দেশর বড় কেপােরট হাউজ বি মেকা। এই থম তারা এেলা 
হিক অ েন। িত ান  এই টুনােমে র নসর ধু নয়, হিকর িবিভ  ভিবষ ৎ পিরক নায়ও 
পােশ থাকার ঘাষণা িদেয়েছ। দপুুের হিক ফডােরশেনর সংবাদ সে লেন বি মেকা েপর 
ডাইের র এবং পে ািলয়াম অ া  এলএনিজ িবভােগর ধান িনবাহী কমকতা আজমল কিবর 
বেলেছন, ‘ ফডােরশন আমােদর য ভিবষ ৎ পিরক না িদেয়েছ তােত আমরা স । আমরা মেন 
কির অদূর ভিবষ েত হিক পৗঁছােব সই জায়গায়, যখােন আজ ি েকট অব ান করেছ, আমরা 
হিকর পােশ আিছ।’  
হিক ফডােরশেনর সহ-সভাপিত খাজা রহমতউ াহর ত াশা ফাইনােল খলেব বাংলােদশ, ‘ভারতেক 
এিগেয়ই রাখিছ, তেব বয়সিভি ক পযােয় পিক ানেক টপেক ফাইনােল যাওয়ার আশা কির আমরা। 
দল গত দইু মাস িবেকএসিপেত কেঠার অনশুীলন করেছ।’ 
বাংলােদশ দেল আেছন জাতীয় দেল খলা চার খেলায়াড়-উই ার রামান সরকার, িডেফ ার ও 
াগ অ া  ি ক শািল  আশরাফুল ইসলাম, িমডিফ ার ফজেল হােসন রাি  ও ফেরায়াড 



আরশাদ হােসন।  
ফডােরশেনর সাধারণ স াদক আবদসু সােদেকর ত াশা এই টুনােম  ফরােব হিকর সুিদন, 
‘ভারত, পািক ান, চীন, ওমান খলেছ টুনােমে , আগামীর তারকােদর সে  দেশর ভিবষ ৎ 
তারকােদর সি লন এ , আশা কির আমার মােঠ ও মােঠর বাইের সফল হেবা।’  
ভারত ও তাইেপ আজ ঢাকা পৗঁছােব, কাল আসেব বািক দল।  
  



অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিক  ২৪ সে র 
বাংলা ি িবউন িরেপাট১৮:৩০, আগ  ২৩, ২০১৬  
 

আগামী ২৪ সে র থেক 
ঢাকায়  হে  সাত জািত এএইচএফ অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিক। আেয়াজক বাংলােদশ ছাড়া 
অন  দল েলা হেলা ভারত, পািক ান, ওমান, চীন, হংকং ও চাইিনজ তাইেপ। এর মেধ  
বাংলােদেশর পেড়েছ প 'এ'- ত। এই েপ রেয়েছ ওমান ও ভারত। 
 
উে াধনী িদন শি শালী ভারেতর িবপে  মােঠ নামেব ভারত। এরপর ২৭ সে র ওমােনর 
িবপে  খলেব াগিতক দল। হিকর িনয়মানযুায়ী এরপর ািসিফেকশন ম াচ অথ াৎ েপর অব ান 
অনযুায়ী এক  দল আরেক  দেলর সে  খলেব। পের আবার এেক অপেরর সে  খলেব ান 
িনধারণী ম াচ েলা। ৩০ সে র শষ হেব এিশয়ার উঠিত হিক তারকােদর এ আসর। 
 
বাংলােদশ দল গত দড় মাস িবেকএসিপেত অিভ  কাচ কাওসার আিল ও জািহদ হােসন রাজরু 
অধীেন িনিবড় অনশুীলন করেছ। 
 
  



ফাইনােলর  হিক দেলর 
বাংলা ি িবউন িরেপাট১৬:৪৯, সে র ২১, ২০১৬  

 
অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকর ফাইনােল খলার ে  িবেভার বাংলােদশ। পািক ান-ভারত নয়, 
িনেজেদর সরা নপূণ  দশন কেরই এিগেয় যেত চান অিধনায়ক রামান সরকার ও তার দল। 
িবেকএসিপ’ ত দড় মাস টানা অনশুীলেনর পর দল এখন হিক িডয়ােমর হাে েল। জানালাটা 
খুলেলই চােখ পেড় নীল টাফ আর স  দখেত দখেতই রামােনর চােখ ফুেট উেঠ দঢ়ৃ ত য়, 
‘ক  কেরিছ ভােলা করার জন । িনেজেদর মাঠ, আমরা ফাইনােল খলেবা, এ ই আমােদর াথিমক 
ল , ফাইনােল পৗঁছার আেগ আমরা আর িকছু িনেয় ভাবিছ না।’ 
বাংলােদশ দেলর ফেরায়ােডর নতৃে  থাকেবন রামান িনেজই। সে  আেছন মাহববু, আরশাদ, নাঈম 
মাহিসন। পনাি  কনার আশরাফুল আর সিজেবর মােঝ আেছ পনাি  কনাের িতপে র 
র ণবূ হ ভদ করার নানা বিচ । িবেশষ কের আশরাফুেলর াগ ও ি েকর ওপর অেনক 
ত াশা দেলর। এজন ই রামােনর , ‘আমরা বশ িকছুিদন ধের একসে  খলিছ, খেলায়াড়রা 
এেক অন েক চেন ও বাঝাপড়াও ভােলা। টুনােমে  ভারত-পািক ান ভােলা দল তেব আমরা মােঠ 
দখােত চাই আমােদর যাগ তা। আমােদর সরাটা উপ াপন করেল আমরা ওেদর চেয় িপিছেয় 
থাকেবা না।’ 
অিভ  কাচ কাওসার আিল ও জািহদ হাসন রাজরু অধীেন ক া  কেরেছ দল । কাওসারও 
আশাবাদী, ‘সব িবভােগই কাজ কেরিছ আমরা। মােঠই এখন মাণ করেত হেব আমােদর যাগ তা। 
আশা কির ভারত-পািক ােনর িবপে  খারাপ করেব না দল। ঘাটিতর মেধ  এতটু ই-আমরা 
আমােদর চেয় ভােলা দেলর িবপে  াক স ম াচ খলেত পািরিন, তাহেল দেলর আ িব াসটা 
আরও উঁচুেত থাকেতা। 
বাংলােদশ ২৪ সে র ভারেতর িবপে  ম াচ িদেয়ই  করেব তােদর যা া, পেরর ম াচ 
ওমােনর িবপে  ২৭ সে র। 
বাংলােদশ ায়াড: 
িব ব মার, সিজব হােসন, শাহানরু রহমান সবজু, মেহিদ হাসান, সাইফুল ইসলাম, রাজ ু
আহেমদ, আল নািহয়ান ভ, আরশাদ হােসন, রািজব দাশ, মাহা দ মহিসন, ইয়ািসন আরাফাত, 
আশরাফুল ইসলাম, মাহবুব হােসন, নাইমউি ন, ফজেল হােসন রাি , রামান সরকার, রাতুল 
আহেমদ অিনক, খােলদ মাহমদু রািকন। 
/আরএম/ কআর/ 



  



 
২ িমিনট আেগর আপেডট ; রাত ১১:২৫ ; শিনবার ; সে র ২৪, ২০১৬  

 
আশরাফুল জাদেুত ভারতেক হারােলা বাংলােদশ হিক দল 
বাংলা ি িবউন িরেপাট১৭:৩২, সে র ২৪, ২০১৬  

পনাি  কনার শািল  আশরাফুল ইসলােমর 
দদুা  পারফরম াে  ভারতেক ৫-৪ গােল হািরেয় অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকেত ভ সূচনা 
কেরেছ বাংলােদশ । আ জািতক হিক টুনােমে  ভারেতর িবপে  বাংলােদেশর এ  ি তীয় জয়। 
আশরাফুল হ াটি ক সহ কেরেছন ৪ গাল। 
খলার তৃতীয় িমিনেট থম পনাি  কনার আদায় কের নয় বাংলােদশ। াগ অ া  ি ক 
শািল  আশরাফুল ইসলােমর াগ ভারতীয় গালর ক প জ মার ডাইভ িদেয় র া কেরন। 

িরবাউ  পেয়িছেলন আনমাকড আরশােদ হােসন, িতিন পুশ করেত পারেলই গাল হেত পারেতা, 
তেব িতিন বেলর লাইন িমস কেরন। যিদও শষ র া হয়িন ভারেতর, এর পেরর িমিনেটই 
বাংলােদশেক িলড এেন দন আশরাফুল।   
ভারতীয় দেলর িবপে  কানও রকম জড়তা দখা যায়িন বাংলােদেশর, তারা দাপেটর সে  খেল 
চেল আর চািলেয় যায় আ মণ। ভারতীয় দল কাউ ার অ াটােক যেত বাধ  হয়। বাংলােদেশর 
একাদেশ িছল পাঁচ অ াটাকার- অিধনায়ক রামান সরকার, ফেরায়াড নাইমউি ন, মাহববু হােসন, 
আরশাদ হােসন ও ফজেল হােসন রাি । আ মেণ তাই ভালই ধার িছল অেয়াজকেদর। 
২০ িমিনেট সমতা আেন ভারত। আরশাদ হাসেন ভারতীয় ফেরায়াড ধারিম ার িসংেক িড-বে র 
ভতের ফেল িদেল পনাি  াক পায় সফরকারীরা। ধারিম ারই নন াক  এবং বাংলােদেশর 
গালর ক ইয়ািসন আরাফাতেক ভুল পেথ পাঠান ধারিম রই।  
 
২৫ িমিনেট চমৎকার এক গােল এিগেয়ও যায় ভারত। আবারও ধারিম ার িসং আ মেণর উৎস, 
এবার তার মাঝলাইেনর ওপর থেক করা পাওয়ার িহেট চিকেত কি র মাচেড় য ি ক  কেরন 
কনেজংবাম িসং তা ইয়ািসন আরাফাতেক নড়াচড়ার কান সুেযাগ দয়িন। 
 
ঘাবেড় যায়িন বাংলেদশ, আঘাত সামেল উেঠ আাবারও ঢঁু মারা  কের িতপ  িশিবের আর 
৩০ িমিনেট আবারও আশরাফুেলর পনাি  কনাের খলায় িফের আেস লাল সবজুরা। রাজ ু
আহেমেদর করা পুেশ প কেরিছেলন নাঈম, আশরাফুল এবার তা উঁিচেয় না মের নন টাফ 
কামড়ােনা িহট, বল আছেড় পেড় বােড। 
আশরাফুেলর ি েকই আবারও চালেকর আসেন বেস বাংলাদেশ। া  বদেল খলা র িতন িমিনট 



পর ৩৮ িমিনেট অন রকম পনাি  কনাের িতিন পূণ কেরন তার হ াটি ক। ফজেল হােসন 
রাি র করা পুশ  িতিন িনেজই িরিসভ কের নন কানা িন এক  িহট, বল পরা  কের 
ভারতীয় গালর ক প জ রজকেক।  
 
ভারতীয় হিকর মানটা ফঁুেট ওেঠ ৪৯ িমিনেট। ডান াে র পতাকা থেক সােপর মেতা এঁেকেবেক 
বে র ভতের ঢুেক পেড়ন হারিদক িসং, েয় পেড় িরভাস িহট নন, চ  গিতেত বল আঘাত 
কের বােড। 
বাংলােদেশর থম িফ  গাল  আােস ৫১ িমিনেট। আর এ গাল েত ম ােচ তৃতীয় বােরর মেতা 
িলড নয় বাংলােদশ। আরশাদ হােসেনর য়ার পােস িহট কের বাংলেদশেক ৪-৩ গােল এিগেয় 
দন ফজেল হােসন রাি ।  
তেব আবারও ভারতীয় হিকর মানটা দশৃ মান কেরন িদলি ত িসং। বে র ভতের খুব ছাট 
জায়গার মােঝ পুেরা শরীর ঘুিরেয় িরভাস িহট নন িতিন, ইয়ািসন আরাফাত কানও সুেযাগই 
পানিন। 
আশরাফুেলর পনাি  কনােরর জাদ ুতখনও িছল বািক। ৬১ িমিনেট িতিন কেরন তার চতুথ 
গাল , কি েনশন িছল ফজেল হােসন রাি  ও নাইেমর পুশ ও প। তােতই ভারতেক হািরেয় 
জয় উৎসেব মােত বাংলােদেশর ত ণরা। 
  



 
বাংলােদশেক সমীহ করেছন ভারতীয় হিক কাচ 
বাংলা ি িবউন িরেপাট১৬:৫৮, সে র ২৩, ২০১৬  

 
বাংলােদশেক শি ধর িতপ  মেনই আগামীকাল শিনবার মাওলানা ভাসািন জাতীয় হিক িডয়ােম 
অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকেত িনেজেদর থম খলায় আেয়াজক বাংলােদেশর িবপে  মােঠ নামেব 
টুনােমে র শীষ র াংিকংেয়র দল ভারত। িবকাল িতনটায় পুল ‘এ’র এই খলা  মােঠ গড়ােব। 
 
ভারেতর কাচ িহেসেব দািয়  পালন করেছন চলিত বছর এসএ গমেস ভারতীয় দেলর কাচ 
িহেসেব কাজ করা িবেজ কািরয়া া। অনূ -১৮ দেল আেছন এসএ গমেস খলা িতন খেলায়াড়। 
এরা হেলন গালর ক প জ রজক, অিধনায়ক িনলম স ীপ সস ও ফেরায়াড মাহা দ ওমর। 
আজ মাওলানা ভাসানী িডয়ােমর নীল টােফ কেঠার অনশুীলন করেছ ভারতীয় দল। এই সময় 
কািরয়া া কাশ করেলন তার িত ও ত াশা, ‘সাধারাণত সবাই ভারতেক ফভািরটই রােখ 
তেব আমরা এ  ভািবনা। পািক ান ও আেয়াজক বাংলােদশ আেছ, তােদর খলা আমরা দিখিন, 
তা ছাড়া বয়সিভি ক টুনােমে  দল েলার মেধ  খুব বিশ পাথক  থােক না।’ 
িনেজর দেলর চািলকাশি  িহেসেব িতিন উে খ করেলন, ‘দেলর িত  খেলায়াড়ই িনজেক মাণ 
করার জন  িত াব , এখন িক  ভারতীয় হিকর িচ পট বদেলেছ, রেয়েছ ইি য়ান হিক িলগ। 
জাতীয় দল িনয়িমত আ জািতক অ েন খেল, সবিকছু িমিলেয় আমরা িশেরাপা জেয়র জন ই এখােন 
এেসিছ।’ 
 
বাংলােদেশর িবপে  খলা সে  কািরয়া ার সাজা সা া কথা, ‘আমরা িনেজেদর সরা নপূণ  
দখােনার জন  তির, িনজ মােঠ বাংলােদশ অবশ ই ক ন িতপ , তােদরও রেয়েছ কেয়কজন 
অিভ  খেলায়াড়, আমরা এক  ক ন লড়াই ত াশা করিছ।’ 



এিদেক বাংলােদশ কাচ জািহদ হােনন রাজ ু খেলায়াড়েদর বেলেছন বাড়িত কানও চাপ না িনেত, 
‘আমার িবেকএসিপ ও ি িময়ার িলেগ একসে  খেলিছ। ম ি িরট ভােলা, আমরা কেঠার 
অনশুীলনও কেরিছ, ভারেতর িবপে  ম াচ খলার জন  আমরা িনিদ  ছেকও কাজ কেরিছ। আমরা 
জতার জন ই মােঠ নামেবা তেব এ  অ ীকার করেল ভুল হেব য ভারত আমােদর চেয় 
টকিনক ািল উ ত, আমরা এ েক মওয়াক িদেয় মাকািবলা করেবা।’ 
িদেনর থম খলায় বলা ১১ টায় মােঠ নামেব চীন ও হংকং, ি তীয় খলায় দপুুর ১টায় খলেব 
পািক ান ও ওমান। 
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মওলানা ভাসানী িডয়ােম পড়  িবেকেল এত আেলা কাথা থেক এল? সূয ডুবেছ অথচ মেন 
হে  আেলার রাশনাই খলা করেছ বাংলােদশ দলেক িঘের। সই আেলার সমেু  দাঁিড়েয় হিক 
ফডােরশেনর সাধারণ স াদক আবদসু সােদক বলেলন, ‘কী অসাধারণ খলল ছেলরা। আিম 
সিত ই ওেদর িনেয় গিবত।’ 
হিকর ‘ফজল ুও াদ’ বারবার মেন কিরেয় িদি েলন, ‘এই দেলর পাঁচ  ছেলর টা িক  আমার 
হাত ধের।’ সই ছেলেদর কীিতেত িবেকএসিপর ধান কাচ আর এই বাংলােদশ অনূ -১৮ দেলর 
ম ােনজার কাওসার আলী আেবগা ত, ‘আ িব াস িছল ছেলরা ভােলা িকছু করেত পারেব। সটা 
তারা কের দখাল থম ম ােচই।’ 
স ও ভারেতর অনূ -১৮ দলেক হািরেয়! যুব হিকর এিশয়া কাপ টা দা ণ হেলা 
বাংলােদেশর। ৫-৪ গােলর াস জয়, গাটা িডয়ােম তাই ধুই আশরাফুলেদর ব না। 



পনাি  কনার িবেশষ  আশরাফুল ি েকর ছাঁয়ায় যা 
করেলন, করতািল তাঁর াপ ই। বাংলােদেশর ৫ গােলর ৪ ই তাঁর। ৪ ই পনাি  কনাের, িনখঁুত 
সব াগ ি েক। শষ িদেক ভারত ৪-৪ কের ফলার পর জয়সূচক গালটাও এেন িদেলন 
ম াচেসরা আশরাফুল। 
নায়ক অবশ ই আশরাফুল। তেব ভারেতর বে  িগেয় বারবার পনাি  কনার আদায় দল িহেসেব 
সংগ ত বাংলােদেশরই িত িব। বাংলােদশ ১০  পনাি  কনার পেয়েছ, ভারত ৬ । বাংলােদশ 
ম ােচ চারবার এিগেয় িগেয়িছল। ভারত একবার। ১-০- ত িপিছেয় থেক যখন ভারত ২-১ করল, 
ক তখন লড়া  বাংলােদেশর দখা িমেলেছ। 
ভাজবািজর মেতা বারবার পাে  যাি ল ম ােচর ারলাইন। লড়াইটা ভারেতর সে  বেলই হয়েতা 
একটু বিশই তেত িছল বাংলােদশ। সটাই াভািবক। ি েকট-ফুটবল ছািড়েয় হিক মােঠও 
বাংলােদশ-ভারত মােন বাড়িত উে জনা। আর লড়াইটা বয়সিভি ক পযােয় হেল দইু দেলর মেধ  
ব বধানটা কেম আেস অেনক। 
এ কারেণই িকনা  থেকই বাংলােদশ আ মেণর ঢউ তুলল। ১৬ িমিনেট পনাি  কনাের 
রাি র পুেশ আশরাফুেলর াগ ি েক ১-০। ২০ িমিনেট ভারেতর ধারিম র িসং পনাি  ােক 
১-১ কেরন। ২৫ িমিনেট কনেজংবােমর িফ  গােল ২-১। 
িক  ৩০ িমিনেট আশরাফুেলর পনাি  কনাের ২-২। ৩৮ িমিনেট তাঁর হ াটি ক পূণ। ৪৯ িমিনেট 
হািদক িসং ৩-৩ করার পেরর িমিনেটই রাি র কল ােণ ৪-৩। অেনক িদন পর হিক িডয়াম 
তখন উে জনায় ফুটেছ। 
ভারেতর িদলি ত িসং ৫২ িমিনেট ৪-৪ করেল নাটকীয়তা তুে  উঠল। ায়ু ধের রেখ ৬২ িমিনেট 
আশরাফুল জয়সূচক গাল এেন িদেতই আনে  আ হারা গাটা দল। ভারেতর িবপে  বয়সিভি ক 
হিকেত এর আেগও জয় আেছ বাংলােদেশর। ২০০৪ ঢাকায় অনূ -২১ চ ােল  কােপর গালশনূ  



ফাইনাল শেষ টাইে কােরর জয়টা হেয় আেছ সবেচেয় রণীয়। 
কিদন আেগ ঢাকায় এএফিস অনূ -১৬ নারী ফুটবেল তা েণ র শি েত প চ াি য়ন হেয়িছল 
বাংলােদশ। আর এই যুব হিক দল  এখােন চ াি য়ন হেল গাটা এিশয়ারই সরা হেব। ভারত, 
পািক ানসহ এই অনূ -১৮ হিকেত সাত  দল খলেছ। লশান হত াকাে  জাপান আেসিন। আরও 
কেয়ক  দল িনব নই কেরিন। 
ভারত-পািক ান খলেত এেসেছ ফবািরট হেয়ই। পািক ান থম ম ােচ তাইেপেক ৬–১ গােল 
িড়েয় ভােলাভােবই  কেরেছ (চীন ৬–০ গােল হািরেয়েছ হংকংেক)। িক  কাল ভারতেক 

হািরেয় িহসাব পাে  িদেয়েছ বাংলােদশ। ওমােনর সে  আগামী পর  েপর ি তীয় ও শষ ম াচ 
িজতেল নকআউট পব। তা েণ র শি েত বলীয়ান বাংলােদশ এখন  দখেতই পাের! 
অ  

 ‘ পনাি  কনার িনেত মজা পাই’ 
ীড়া িতেবদক | আপেডট: ০১:৫২, সে র ২৫, ২০১৬ | ি  সং রণ  

পনাি  কনার িবেশষ  িহেসেব নজর কেড়েছন আেগই। এবার অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকর 
থম ম ােচ ভারেতর িবপে  বাংলােদেশর ৫-৪ গােলর জেয় তাঁর গাল ৪ । অিভন ন- জায়াের 
ভাসেত ভাসেত কথা বলেলন িবেকএসিপর সােবক ছা  আশরাফুল ইসলাম 
* আপিন তা মািতেয় িদেলন েতই। চার-
চার  গাল কের হািরেয় িদেলন ভারতেক। এতটা ভেবিছেলন ম ােচর আেগ? 
আশরাফুল ইসলাম: আ িব াস িছল ভােলা করব। কারণ, পনাি  কনার িনেত মজা পাই। আজ 
যভােব চাইিছলাম, সভােবই হি ল। তাই গাল পেয়িছ। এটা ধের রাখেত চাই। 
* িক  এবােরর িলেগ তা আপনােক এভােব দখা যায়িন। চ াি য়ন মিরনােস আপিন ও চয়ন 
ভাগাভািগ কের পনাি  কনার িনেয়িছেলন।   



আশরাফুল: হ াঁ, চয়ন ভাই আর আিম মিরনােসর পনাি  কনার িনতাম। উিন িকছু মারেতন, 
আিম মারতাম িকছু। তব ুআমার গাল আেছ ৮ । সব ক ই পনাি  কনাের। 
* দেশর হিকেত চয়েনর পর আপনােক পনাি  কনােরর ভিবষ ৎ িহেসেব ভােবন অেনেকই। তা এই 
পনাি  কনার নওয়ার চচাটা কীভােব হেলা? 

আশরাফুল: এটা সই িবেকএসিপ থেকই। ২০১০ সােল িবেকএসিপেত ভিত হওয়ার পর এই অনূ -
১৮ বাংলােদশ দেলর কাচ রাজ ুস ার আমােক পনাি  কনার িনেত উ ু  কেরন। েত একটু 
জড়তায় ভুগতাম। আে  আে  মজা পেত থাকলাম। একা অেনক অনশুীলন করতাম। অনুশীলেন 
হাজার হাজার পনাি  কনার িনেয়িছ। 
* হিকেত পনাি  কনার মােনই গােলর অেধক সুেযাগ। তার মােন আপনার ওপর চাখ থােক 
সবার। িক  আপিন িনেজ কােক অনসুরণ কের এটা িশেখেছন?  
আশরাফুল: েত তা অত বঝুতাম না। এখন আেজি নার াগ ি কার (গ ােলা) পইেলটেক 
আমার ভােলা লােগ। এবার িরও অিলি ক হিকেত আেজি নার চ াি য়ন হওয়ার পছেন পইেলেটর 
অেনক বড় অবদান। তাঁেকই আিম আদশ মািন।  
* এখনকার িকেশােররা ি েকটারই হেত চায় বিশ। আপিন হিক পছ  করেলন কীভােব? 
আশরাফুল: সাভাের আমার বািড়। ছাট থেকই ই া িছল িবেকএসিপর ছা  হব এবং সটা 
ি েকেট। দবুার চ াও কেরিছলাম। িক  ি েকেট হেলা না। পের হিকেত ভিত হলাম। এ বছরই 
বর হলাম িবেকএসিপ থেক। এর মেধ  উ মাধ িমকও পাস কেরিছ। 
* এখন িক মেন হয়, হিক খেলায়াড় হেয় ভােলাই হেয়েছ? 
আশরাফুল: (হািস) হ াঁ, হিকেত আসাই ভােলা হেয়েছ। ি েকেট গেল এত তাড়াতািড় হয়েতা 
জাতীয় দেল সুেযাগ না-ও পেত পারতাম। হিকেত ২০১৪ নেভ ের বাংলােদশ দেল আমার অিভেষক 
হেয় গেছ। িস াপুের িব  হিক িলেগর ি তীয় পব এবং গত এসএ গমেস খেলিছ। গাল কেরিছ 
দু । এসএ গমেস যাওয়ার আেগ ভারেতর অনূ -২১ দেলর সে  এক , অন  এসএ গমেস 
ল ার সে । 

* এর আেগও িবিভ  িতেযািগতায় হ াটি ক কেরেছন। আজেকর এই হ াটি ক আপনার কােছ কতটা রণী
য়? 
আশরাফুল: িবেকএসিপর হেয় আমার হ াটি ক আেছ। সনাবািহনীর িবপে  াধীনতা িদবস 
টুনােমে  আেছ ৫ গাল। যুব হিকেত রাজশাহীর িবপে  হ াটি ক কেরিছ। তেব সব ছািপেয় 
আজেকর এই হ াটি কই আমার কােছ সবেচেয় রণীয়। 
  



 
 

ানীয় কাচেদর মূল ায়ন কেরিন বাহেফ  
ীড়া িতেবদক 

১৮ সে র ২০১৬,রিববার, ০০:০০  
 
িবেদশী কাচেদর জন  লাখ লাখ টাকা খরচ কের বাংলােদশ হিক ফডােরশন (বাহেফ)। অথচ অেথর 
িহেসেব ফলাফল শূন ।  উে ািদেক ানীয় কাচরা মাথার ঘাম পােয় ফেল য িশ ণ দন, স িহেসেব 
ানীয় কাচেদর মূল ায়ন কের না বাহেফ।  অথচ ফলাফেলর নিথপ  ঘাটেল দখা যায় ানীয় কাচেদরই 

সাফল  বিশ।  হেল কী হেব।  িবিনমেয় থােকন অবেহিলত, উেপি ত।  য বতন দয়া হয়, যুেগর িহেসেব 
স  অ তুল।  এবােরা ঘটল তমন এক  ঘটনা।  আস  জিুনয়র এিশয়া কাপ হিক উপলে  িবেকএসিপেত 
িশ ণ িদে ন কাচ কাওসার আলী ও জািহদ হােসন রাজ।ু  বাহেফ এই দুইজেনর বতন তা কেটেছই, 
তার ওপর খেলায়াড়েদরও য ভাতা ধার  করা িছল স র ওপরও কলম চািলেয়েছন হিকর কতারা।  
সূ  মেত, হিক ফডােরশেনর কমকতারা মেন করেছন দুইজন কাচ কাওসার আলী ও জািহদ হােসন রাজ ু
উভেয়ই িবেকএসিপ থেক বতন ভাতািদ পান।  সখােন কন তােদর পূণ বতন দয়া হেব।  কােনা রকম 
স ান র ার জন ই স ানী দয়া।  আর িবেকএসিপর অন ান  খেলায়ােড়রা য সুেযাগ-সুিবধা পেয় থােক, 
হিক খেলায়ােড়রাও স  পাে ।  তােদর আর বাড়িত টাকার েয়াজন কী। 
এ িবষেয় কাওসার আলী বেলন, ‘আিম সই  থেক িবেকএসিপেত িশ ণ িদেয় যাি ।  য  টাকােক 
ভােলােবেস নয়Ñ হিকেক ভােলােবেসই িনরলস পির ম কের যাি ।  হিক ফডােরশন িবেদশী কােচর পছেন 
লাখ লাখ টাকা ব য় করেত পাের।  দশী কােচর স  এেলই তােদর হাত কন ছাট হেয় যায়।  এ  তা 
জাতীয় দেলর ক া ।  আমােদর ছেলরাই তা দেশর জন  পারফম করেব।  এই ক া  যিদ িবেকএসিপেত 
না হেয় অন  কাথাও হেতা, তাহেল িক ফডােরশেনর খরচা হেতা না।  আমার টাকা কেটেছ, স ব াপাের 
কােনা দুঃখ নই।  খারাপ লেগেছ ছেলেপেলেদর টাকা কাটায়।  তােদর আমরা অর কত কেরই দই।  সামান  
দুই-আড়াই শ’ টাকা তা চােখও লাগার কথা নয়।  আমােদর একটাই কথা।  যার যার াপ  অনুযায়ীই টাকা 
পয়সা দয়া হাক। ’ 
 
 

হিকেত পশাদাির  কতখািন 
ঢাকা, বধুবার,২১ সে র ২০১৬ 
যুগ যুগ ধের মা াতার আমেলর িনয়েম চেল আসা হিক হঠাৎ কেরই পশাদািরে র িচ ােচতনায় মশ ল।  
হিকর সব শাখােতই পশাদাির  আনেত চায় হিক ফডােরশন।  নতুন সহসভাপিত িহেসেব শিফউ াহ আল 
মুিনেরর উ ােনর পর থেকই পশাদািরে র কড়চা িবদ মান।  নতুন িহেসেব এবং নতুন কের িনয়েমর 
বা বায়ন ঘটােত হয়েতা সমেয়র েয়াজন।  িক  কােদর িনেয় হেব এই পশাদাির ।  হিক ফডােরশেন আেগ 
যারা িছেলন- তারাই আেছন।  গত িনবাচেন কাযিনবাহী কিম েত কেয়ক  নতুন মুেখর স ান পেলও, 
তারা কাজ করেত পােরনিন াধীনভােব।  অিভভাবেকরা তা সই পুরেনাই।  তােদর কথা উেপ া কের সাধ  
কী নতুন িকছু করার।  ফেল অিভমােন তারা িনজ থেকই রেয়েছন দূের।  ফডােরশন ডাকেল নামমা  
হািজরা িদেয় যান ধ।ু  
টুনােমে র আেগ যখােন সংবাদ সে লেন দল পিরিচত হওয়ার কথা।  কাচ ও খেলায়াড়রা জানােবন দেলর 



উ িত িকংবা আশার কথা।  সখােন পশাদািরে র কােনা ল ণই দখা যায়িন।  বরং দেলর ভােলা-ম  িনেয় 
কথা বলেলন সহসভাপিত খাজা রহমতউ াহ।  িবেকএসিপ থেক তখেনা কাচ ও খেলায়াড়রা এেস পৗঁছানিন।  
দুই মাস িবেকএসিপেত ক া  থাকা সে ও সখােন একিদেনর জন  যানিন ফডােরশেনর কােনা ঊ তন 
কমকতা।  এখােনও পশাদািরে র কােনা ভাব দখােত পােরিন হিক ফডােরশন।  তেব িসেলকশন কিম  দুই 
দফা সখােন িগেয় খেলায়াড় বাছাই কেরেছ। 
টুনােম  উপলে  িবিভ  কিম  ও সাব-কিম  হেলও কার কী কতব  স  অেনেকই জােনন না।  অেনেকই 
চেয় আেছন শিফউ াহ আল মুিনেরর িদেক।  িতিন কত টাকা খরচ করেছন আর িবিভ  কিম েক কত 
টাকা িদে ন- চাখ সই িদেক।  যারা কােজর লাক তােদরেক দয়া হে  না কােনা দািয় ।  িবিভ  
টুনােমে র আেগ িমিডয়া কিম ই সাধারণত সাংবািদকসহ সবার অ াি িড শন কাড কের থােক।  িক  
এবার ঘটেছ ব িত ম।  এক  ইেভ  ম ােনজেম েক িদেয় করােনা হে  সই কাজ।  যার ফেল অ াি িড শন 
কাড িনেয় সৃি  হেয়েছ জ লতা।  ইেভ  মােনজেম  ও ফডােরশেনর নতুন িকছু ব ি বগ মেন করেছন 
টুনােমে  িমিডয়া কিম র কােনা কাজই নই।  সব িকছুই বুিঝ ইেভ  ম ােনজেম  কের দেব।  ইেভ  
ম ােনজেম  কা ািন  মেন করেছ তােদর িনিদ  এক  চ ােনলই টুনােম  চােরর জন  যেথ ।  
পশাদািরে র অভাব এখােনও সু ।  ধু একজনেক তু  করেত িগেয় অন ান  িমিডয়ােক অবেহলা করা 
হে ।  
টুনােম  উপলে  ১৪  কিম  গঠন করা হেয়েছ।  াইজ অ া  িগফট কিম  ধুই পুতুল।  কলকা  
নাড়াে  অন  কউ।  তারা যা যা উপ াপন কেরেছ বা বােজট িদেয়েছ, স েক আমেলই নয়িন 
কতাব ি রা।  আেগর মেতাই সাদামাটাভােবই হে  সবিকছু।  কউ কউ আবার অিত স াসী সেজ টুনােমে  
খরচ কিমেয় মুিনেরর চােখ ভােলা হেত চাে ন।  তেব শিফউ াহ আল মুিনর পশাদািরে র য আশার কথা 
শানাে ন তা িক ধু এক  মহলেকই িঘের িতি ত হেত যাে ।  তাহেল স র অবমূল ায়নই উদাহরণ 
িহেসেব িতি ত হেব।  - See more at: 
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/154635#sthash.mN1Vs66X.dpuf 
  



বেয়জ এিশয়া কােপর র বি মেকা 
ীড়া িতেবদক 

২১ সে র ২০১৬,বধুবার, ০০:০০  
অনূ -১৮ বেয়জ এিশয়া কােপর র হেয়েছ বি মেকা।  টুনােমে র যাবতীয় খরচ তারাই বহন করেব।  
আশানু প চার পেল দীঘেময়ােদ হিকর সােথই থাকার আশা কাশ কের িত ান র প িডের র ও 
িসইও ( পে ািলয়াম ও এলএনিজ) আজমল কিবর বেলন, পিরক না অনুযায়ী চলেত থাকেল আগামী চার 
বছেরর মেধ  ি েকেটর জনি য়তােক ছঁুেত পারেব বাংলােদেশর হিক।  আমরা হিকর সােথই থাকেত চাই।  
টুনােমে র সৗ যবধন ও আনুষি ক িবষেয় টুনােম  কিম র চয়ারম ান ও সহসভাপিত শিফউ াহ আল 
মুিনর বেলন, চ া করিছ অতীেতর সব রকড মুেছ ফলার।  এবার অন রকম এক  টুনােম  দখেব 
সবাই।  দশকেদর জন  মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােমর পাঁচ  গট খুেল দয়া হেব।  ি েকেটর মেতা মােঠ 
থাকেব িমউিজক িসে ম ও িডেজ।  চােরর জন  পাঁচ  সড়ক ীপ সাজস া করা হেব।  এয়ারেপােটও 
থাকেব অভ থনা ক ।  উৎসব ভাব থাকেব সব ।  িডয়ােমর পাঁচ  গটও সি ত হেব।  তাছাড়া িত  
ম ােচ ম াচ সরার পুর ার আনু ািনকভােবই দয়া হেব। আজ থেক িবিভ  িভ চ ােনেলর েল এিশয়া 
কােপর চার থাকেব ও দুপুেরর পর থেকই হিকর িনজ  ওেয়বসাইট চাল ুথাকেব।  যখান থেক সবাই 
জানেত পারেব কী হেয়েছ বা কী হেত যাে ।  এ সব িকছুই এক  ইেভ  ম ােনজেম েক দয়া হেয়েছ।  তা 
ছাড়া এ এন বাংলা উে াধনী, সমাপনী ও বাংলােদেশর খলা েলা সরাসির স চার করেব।  াথিমক 
অব ায় আমােদর িকছু ভুল  থাকেব।  আশা করিছ এ েলা সবাই মাজনা কের ধিরেয় দেবন।  
দুই িদন বােদই মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােম  হেত যাে  অনূ -১৮ বেয়জ এিশয়া কাপ হিক।  

েরর পিরিচিত অনু ানও হেয় গল ফডােরশেনর সভাকে ।  দেলর ভােলাম  জানােলন ফডােরশেনর 
সহসভাপিত খাজা রহমত উ াহর কােছ।  ওমানেক হািরেয় প পব উতের যােব বাংলােদশ দল। এরপর 
পািক ােনর িবপে  জেয়র আশাই করিছ।  ভারত যিদও শি শালী।  তারপরও বলব অংশ নয়া িবেদশীেদর 
জাতীয় দল যতটা শি শালী- বয়সিভি ক দল ততটা নয়।  সংবাদ সে লেন আেরা উপি ত িছেলন 
ফডােরশেনর সাধারণ স াদক আ ুস সােদক, যু  স াদক আনভীর আিদল খান, সদস  রিফ ল ইসলাম 
কামাল, মাঠ কিম র স াদক হাজী মেনায়ার।  - See more at: 
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/154633#sthash.nK68d8Ad.dpuf 
 



তাইেপেক গালবন ায় ভাসাল বাংলােদশ 
ীড়া িতেবদক 

২২ সে র ২০১৬,বহৃ িতবার, ০০:০০  
িত ম াচ।  তােত কী।  এখান থেকই তা পের ভােলা িকছু সূচনা হওয়ার কথা।  জয় তা জয়ই।  াক স 

ম াচ হাক িকংবা চূড়া  পেবর কােনা ম াচ।  জেয়র িত  ম াচই রণা জাগায়।  স  সবার ে ই 
েযাজ ।  খেলায়াড় থেক  কের অিফিসয়াল পয ।  গতকাল মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােম বাংলােদশ 
অনূ  ১৮ দল িত ম ােচ গালবন ায় ভাসােলা চায়িনজ তাইেপ অনূ -১৮ দলেক।  েণ েণ ৯ বার 
বল পাঠাল তাইেপর জােল।  আর এই কাজ  কেরেছন সাহানুর রহমান সাহান, আরশাদ হােসন, মাহবুব 
হােসন দু’  কের এবং মহিসন, রািজব দাস ও সিজব হােসন িসফাত এক  কের গাল কের।  অবশ  
এক  গালও হজম করেত হেয়েছ রামান বািহনীেক। 
বাংলােদশ দল ফুল ফেজই খেলেছ।  তাইেপ সনারা বিশর ভাগ সমেয়ই ব  িছেলন িনেজেদর ঘর 
সামলােত।  াক স ম াচ বেলই হয়েতা তমন কােনা ঝঁুিকেত যেত চায়িন অিতিথ দল ।  তেব তারা চ া 
কেরেছ িনেজেদর টকিনক ও ট াক স েলা কােজ লাগােত।  বাংলােদশ দেলর দু-িতনজন ছাড়া বিশর ভাগ 
খেলায়াড়ই বলেক এক পাশ িনেয় খলেত চ া কেরেছন। বল লাইন বরাবর অথাৎ সাজা থাকেল উভয় 
িদেকই ডজ দয়া ও আ মেণর জন  খালা থােক।  স  তারা করেত ব থ হেয়েছন।  তেব কাচ জািহদ 
হােসন রাজরু মেত, ‘এ  এক  টকিনক।  শরীরেক বেলর একপােশ রেখ িবপ  দেলর খেলায়াড়েক আড়াল 
কের অেনক দূর যাওয়া যায়।  দেল যারা নতুন আেছ, তারা ম াচ খলেত খলেত একসময় সাহস স য় 
করার পর সব িকছু ক হেয় যােব।  এ জন ই াক স ম ােচর  অপিরসীম।  িনেজরা িনেজরা খলা 
আর িবেদশীেদর সােথ খলা আকাশ-পাতাল পাথক ।  এই জেয় আমরা খুিশ।  খলার চেয় বিশ নজর িদেয়েছ 
ট াক েসর ওপর। কার কী ভুল হেয়েছ স  িনেয় আেলাচনা হেব।  অনূ -১৮ বেয়জ এিশয়া কােপ আমরা 
ভােলা অব ােনই থাকেত চাই। ’ 
ায় দুই মাস িবেকএসিপেত িনিবড় পিরেবেশ অনুশীলন কের বাংলােদশ দল। সখােনর িত বলেত 
বাংলােদশ সনাবািহনীর িবপে  কেয়ক  াক স ম াচ।  মেনর সাহস বাড়ােনার জন  ভারেত িগেয় কেয়ক  
ম াচ খলার কথা িছল কাওসার আলী ও জািহদ হােসন রাজরু িশষ েদর।  িক  িজওর জন  আটেক গেছ 
সই পিরক না।  গত ম লবারই ঢাকায় এেসেছ পুেরা দল।  সনাবািহনীর সােথ গতকাল এক  ম াচ খলার 
কথা িছল।  িক  কােনা এক কমকতার বােধাদয় হওয়ায় সনাবািহনীর বদেল চায়িনজ তাইেপর সােথ 
ম াচ র আেয়াজন করা হয়। য  ভােলা ফলই বেয় আনল জিুনয়র দল র জন ।  বাংলােদশ হিক 
ফডােরশেনর বিশর ভাগ কমকতাই গতকাল মােঠর পােশ চয়াের বেস খলা উপেভাগ কেরন।  য  নজর 
কেড়েছ সবার।  বরিসক এক কমকতা মুখ ফুেট বেলই িদেলন, ‘গত দুই মােসর মেধ  িবেকএসিপেত িগেয় 
যিদ এক বার তারা এভােব খলা দখেতন তাহেল আেরা বিশ উৎসািহত হেতা জিুনয়র দল । ’ - See 
more at: http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/154934#sthash.OE7chit7.dpuf 
ডরেমটিরেতই থাকেছ বাংলােদশ দল 
অনূ -১৮ বেয়জ এিশয়া কােপ অংশ িনে  াগিতক বাংলােদশসহ ছয়  দল। িত  দেলর জন  ি  ার 
মােনর হােটল ক করা হেলও বাংলােদশ দল থাকেছ ডরেমটিরেত।  অবশ  হােটেলর মেতা সুেযাগ-সুিবধা না 
থাকেলও ২০১৪ সােল সােবক িসেড  এয়ার মাশাল ইনামুল বািরর সমেয় তার িতিনিধ উইং কমা ার 
রািফউল হেকর অকা  পির েম ডরেমটির  আধুিনকীকরণ করা হয়। এরই মেধ  ঢাকায় পা রেখেছ ভারত 
ও চায়িনজ তাইেপ।  আজ িবিভ ন সমেয় বাংলােদেশ আসেছ চার  িবেদশী দল।  হংকং আসেব সকাল পৗেন 
১০টায়, চীন বলা ১১টায়, ওমান দুপুর ১২টায় ও পািক ান িবেকল সায়া ৫টায় আ জািতক িবমানব ের 
অবতরণ করেব।  - See more at: 
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/154923#sthash.h4FIHoc6.dpuf 
  



জামািনেত কমন আেছন ৯ খেলায়াড় 
ীড়া িতেবদক 

২৩ সে র ২০১৬, বার, ০০:০০  
বাংলােদশ জাতীয় হিক দলেক নতুনভােব ঢেল সাজােত চাে ন হিক ফডােরশেনর নতুন সহসভাপিত 
শিফউ াহ আল মুিনর।  স মাতােবক িতন  পিরক না ( , মধ  ও দীঘ ময়ােদ) সািজেয়েছন িতিন।  
তারই এক  অংশ হে  জাতীয় দলেক জামািনেত রেখ অনুশীলন করােনা।  খ কার জািমেলর সময়কােল 
এমন পিরক নায় লাভবান হেয়েছ বাংলােদশ দল।  মুিনেরর এমন পিরক নায় ভােলা ভিবষ ৎই দখেছন 
হিকে মীরা।  এরই মেধ  জামািনেত গেছন জাতীয় দেলর ৯ জন খেলায়াড়।  তারা সখােন িবিভ  কােব 
িনয়িমত অনুশীলন করেছন এবং িবিভ  িস েত িগেয় াক স ম াচও খলেছন।  দেলর অন ান  সদস ও 
জামািনেত যােবন।  দলীয় অনুশীলন  হেব ১০ অে াবর।  
জামািনেত থেক াক স করার সুফল ও ফল িনেয় গতকাল টিলেফােন ইমরান হাসান িপ ু বেলন, 
‘িবেদশীেদর সােথ অনুশীলন করার সুফল বেল শষ করা যােব না।  তােদর সােথ াক স করেল এবং 
িবিভ  জায়গায় িগেয় াক স ম াচ খলেল মেন কােনা ভয় কাজ কের না।  বরং িতপ েক িনেজেদর 
চেয় দুবল মেন হয়।  তারা যতই শি শালী হাক না কন, মেন হয় আমােক আটকােত পারেব না িকংবা 
আমােক ডজ িদেয় যেত পারেব না।  আমরা পুেরা ম যখন থেক একসােথ াক স করেত পারব তখন 
থেক দেলর মেধ  এ সাহসটা বৃি  পােব।  একক মেনাবল থেক স  ছিড়েয় পড়েব দেলর মেধ ।  বাংলােদশ 
থেক যারা এেসিছ তারা িবিভ  িস  শহের িবিভ  কােব অনুশীলন করিছ।  আিম ও কৃ  মার আিছ 
বুেনর এইচ িস কােব।  আকন িস েত আেছ সােরায়ার ও মঈনুল ইসলাম কৗিশক।  নুনবােগ আেছ রােসল 
মাহমুদ িজিম, মামুনুর রহমান চয়ন ও িশটুল।  া ফুেট আেছ তাপস বমণ ও ইমন। তােদর সােথ ওভার 
টিলেফােন যাগােযাগ হয়।  আর ফল হে  ২০০৫ সাল থেক চলিত বছর পয  মাট ১২ বছের ২৪  
ঈেদর মােঝ মা  িতন  ঈদ দেশ করেত পেরিছ পিরবার পিরজেনর সােথ।  চাইেলই দশীয় খাবার খেত 
পাির না।  তেব এখােন থাকেত থাকেত এক কার মায়া জে েছ।  স  হেলা হিক শখার জন  মায়া। ’ 
- See more at: http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/155189#sthash.0ADtuGRs.dpuf 
 
 



ভারতেক হািরেয়ই ভ সূচনা করেলা বাংলােদশ 
নয়া িদগ  অনলাইন 
২৪ সে র ২০১৬,শিনবার, ১৯:২৫ | আপেডট: ২৪ সে র ২০১৬,শিনবার, ২০:২৮  

  
শি শালী ভারত বেধর মধ িদেয় এিশয়া কাপ অনূ -১৮ আ জািতক হিক টুনােমে  ভ সূচনা 
কেরেছ বাংলােদশ। আজ মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােম টুনােমে র থম ম ােচ ভারতেক ৫-৪ 
গােল হারায় বাংলােদশ। াগিতক দেলর আশরাফুল একাই হ াটি কসহ কেরেছন চার গাল। 
ম ােচর ১৬, ২৭ ও ৩৮তম িমিনেট গাল কের হ াটি ক পূরণ কেরন আশরাফুল।  ৬২তম িমিনেট ফর 
গাল কেরন িতিন।  াগিতক দেলর অপর গালদাতা ফজেল রা ী।  
এিদন শি শালী ভারতীয়েদর কান ধরেনর সমীহ করেত দখা যায়িন াগিতকেদর।  দাপেটর সে  খেল 
এেকর পর এক আ মণ রচনার মাধ েম ব িতব  কের রােখ সফরকারীেদর র ণ ভাগেক।  য কারেণ 
িতআ মণই ভারতীয় দেলর লড়াইেয়র একমা  অবল ন হেয় দাঁড়ায়। 
ম ােচর তৃতীয় িমিনেট থম পনাি  কনার পায় বাংলােদশ।  িক  আরশাদ হােসেনর িহট আটেক দন 
িতপে র এক খেলায়াড়।  ১৬তম িমিনেট ি তীয় পনাি  কনার কােজ লািগেয় এিগেয় যায় াগিতক 
যুবারা।  ফজেল রা ীর পুশ নাইম উি ন প করার পর আশরাফুেলর িহট যথা ােন পৗেঁছ যায়। 
২০তম িমিনেট পনাি  াক থেক ধিম র িসংেয়র করা গােল সমতায় ফের ভারত।  আরশাদ সােকেলর 
মেধ  ধিম রেক ফেল িদেল পনাি  ােকর িস া  দন রফাির।  এর পাঁচ িমিনট পর কনেজংবাম 
িসংেয়র গােল এিগেয় যায় ভারত।  ধরিম েরর িহেট আলেতা কের ি ক ছঁুইেয় সফল হন িতিন।  
২৭তম িমিনেট থম আ ায়ার পনাি  ােকর িস া  িদেলও পের দুই আ ায়ােরর আেলাচনায় পনাি  
কনায় পায় বাংলােদশ।  রাজরু পুশ নাইম প করার পর আশরাফুেলর গিতময় িহট জােল জড়ায়।  এেত 
সমতায় ফের বাংলােদশ।  
পাঁচ িমিনট পর াগিতক দল টানা দু  পনাি  কনার কােজ লাগােত পােরিন ভারত গালর ক প জ 
মােরর দৃঢ়তায়।  

ি তীয়ােধর েত ফর পনাি  কনার পায় বাংলােদশ।  ৩৮তম িমিনেট ফজেল রা ীর পুশ আশরাফুল 
প কের দেখ- েন িনখুতঁ িহেট ার লাইন ৩-২ কের দন।  দশ িমিনট পর পনাি  কনার থেক 



ব বধান বািড়েত িনেত পারেতা বাংলােদশ।  িক  রা ীর পুশ নাইম প করার পর আশরাফুেলর িহট বাইের 
িদেয় বিরেয় যায়।  একটু পরই হািদক িসং িরভাস িহেট ল েভদ করেল সমতায় ফের ভারত। 
এ সময় চরম উে জনা ছিড়েয় পেড় দুই িশিবের।  ৫০তম িমিনেট রা ীর গােল ফর এিগেয় যায় 
বাংলােদশ।  েনর বাড়ােনা বেল রা ী ি ক ছঁুইেয় অিতিথ গাল র ক প জেক পরা  কেরন।  দুই 
িমিনট পর িদলি ত িসংেয়র কানা িন িরভাস িহেট ফর সমতায় ফের ভারত (৪-৪)।  ম ােচর ৬২তম 
িমিনেট আশরাফুেলর গােল ফর এিগেয় যায় বাংলােদশ।  রা ীর পুশ নাইম প করার পর দা ণ িহেট 
ল েভদ কেরন জাতীয় দেলর এই িডেফ ার।  ফেল ৫-৪ গােলর জেয় মাঠ ছােড় াগিতক দল। 
পুল-এ’ ত াগিতক বাংলােদশ আগামী ২৭ সে র িনেজেদর ি তীয় ম ােচ ওমােনর মুেখামুিখ হেব । 
  



 
১১:৩১ ( রাত ), শিনবার, ২৪ সে র ২০১৬
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অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিক 
শি শালী ভারতেক হািরেয় বাংলােদেশর চমক 
ীড়া িতেবদক, ঢাকাটাইমস 

 
 
অিলি ক হিকর সানাজয়ী দশ ভারেতর অনূ -১৮ দলেক ৫-৪ গােল হািরেয়েছ বাংলােদশ।  হ াি ক 
কেরেছন আশরাফুল। 
 
এিদন তৃতীয় িমিনেট থম পনাি  কনার আদায় কের নয় বাংলােদশ।  আশরাফুল ইসলােমর াগ ভারতীয় 
গালর ক প জ মার ডাইভ িদেয় র া কেরন।  িরবাউ  পেয়িছেলন ফাঁকায় দাঁড়ােনা আরশােদ হােসন, 
িতিন পুশ করেত পারেলই গাল হেত পারেতা, তেব িতিন বেলর লাইন িমস কেরন।  তােতও হয়িন শষ 
র া, বাংলােদশ কই যায় এিগেয়।  



 
২০ িমিনেট সমতা আেন ভারত। আরশাদ হাসেন ভারতীয় ফেরায়াড ধারিম ার িসংেক িড-বে র ভতের 
ফেল িদেল পনাি  াক পায় সফরকারীরা।  ধারিম ারই নন াক ।  
 
২৫তম িমিনেট চমৎকার এক গােল এিগেয় যায় ভারত।  আবারও ধারিম ার িসং আ মেণর উৎস, এবার 
তার মাঝলাইেনর ওপর থেক করা পাওয়ার িহেট চিকেত কি র মাচেড় য ি ক  কেরন কনেজংবাম িসং 
তা ইয়ািসন আরাফাতেক নড়াচড়ার কান সুেযাগ দয়িন। 
 
৩০তম িমিনেট আবারও আশরাফুেলর পনাি  কনাের খলায় িফের আেস বাংলােদশ।  রাজ ুআহেমেদর করা 
পুেশ প কেরিছেলন নাঈম, আশরাফুল এবার তা উঁিচেয় না মের নন টাফ কামড়ােনা িহট, বল আছেড় 
পেড় বােড।  
 
আশরাফুল ৩৮তম িমিনেট পনাি  কনাের ফর দলেক এিগেয় দন।  িনেজ পূরণ কেরন হ াটি ক।   
 
৪৯তম িমিনেট হারিদক িসং মা েত েয় চাখ জড়ুােনা িরভাস িহেট ভারতেক আশা দখান।  িক  ৫১তম 
িমিনেট তৃতীয়বােরর মেতা িলড নয় বাংলােদশ।  ৪-৩ গােল দলেক এিগেয় দন ফজেল হােসন রাি ।  
 
৬১তম িমিনেট ওই আশরাফুল িনেজর চতুথ আর দেলর প ম গাল কের জয় িনি ত কেরন।  
 
আ জািতক হিক টুনােমে  ভারেতর িবপে  বাংলােদেশর এ  ি তীয় জয়। 
  



 
 
বধুবার ২১ সে র ২০১৬। ৬ আি ন ১৪২৩ । ১৮ িজলহজ ১৪৩৭ 
এবারও ফাইনােলর ল  জিুনয়র হিক দেলর 
 

 
অ- অ অ+  

ীড়া িতেবদক : বছর দেুয়ক আেগ অনূ -১৬ এিশয়া কােপ ভারতেক হািরেয় ফাইনােল 
খেলিছল বাংলােদশ। এবার দেশর মা েত অনূ -১৮ এিশয়া কাপ। বাংলােদশ সই ফাইনােলর 
ল  িনেয়ই টুনােমে  নামেছ। আগামী শিনবার থেকই মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােম  হে  
সাত দেশর এই আসর, যখােন বাংলােদেশর েপ ভারত ও ওমান। 
এক  জেয়ই সিমফাইনােলর িকট পেত পাের াগিতকরা। তেব স ে  ফাইনােল ওঠার 
লড়াইেয় অন  েপর চ াি য়ন দেলর িবপে  খলেত হেব। চীন, চাইিনজ তাইেপ ও হংকংেয়র সই 
েপ পািক ান ফভািরট। অথাৎ িশেরাপা লড়াইেয় থাকেত হেল বড় দেলর এক েক হারােতই হেব 

বাংলােদশ জিুনয়র দেলর। 
িত ও রকড িবেবচনায় তা অস ব নয় বেলই মেন কেরন ফডােরশন সহসভাপিত খাজা 

রহমতউ াহ, ‘ ায় দইু মাস ধের ওরা িতর মেধ  আেছ। এর মেধ  বশ িকছু অনশুীলন ম াচও 
খেলেছ তারা। আর জিুনয়র পযােয় আমােদর রকড ভােলা। সই িহসােব বলিছ এ আসের 
আমােদর ফাইনােল খলা স ব।’ তেব কাচ কাওসার আলীর মেত অনূ -১৬ পযােয়র তুলনায় 
অনূ -১৮ পযােয় ভারত, পািক ােনর সে  অন  দল েলার ব বধান বিশ। বাংলােদেশর এই 
আসের ফাইনােল খলেত হেল তাই ভােগ র সহায়তাও লাগেব। তা ছাড়া প পবও সহজ নয় 
রামান সরকারেদর জন । িসিনয়র পযােয় ওমান বশ কেয়কবারই বাংলােদশেক হািরেয়েছ। উে াধনী 
িদেন ভারেতর মেুখামিুখ হওয়ার পরও ওমান ম ােচর চ ােল টা তাই থাকেছ। 
টুনােমে  অংশ িনেত কাল রােতই ভারত ও চাইিনজ তাইেপ ঢাকায় পৗঁছােব। অন রা পৗঁছােব 
আগামীকাল। 



আজ  অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিক 
২৪ সে র, ২০১৬ ০০:০০  

ীড়া িতেবদক : থম িদেনই শি শালী ভারেতর সামেন বাংলােদশ। বাংলােদশ না বেল বলা 
উিচত িবেকএসিপর অনূ -১৮ হিক দল। দেশর িবিভ  জায়গায় আেগ হিকর য িব ার এখন 
আর সটু ও নই। িবেকএসিপেত খলাটা আেছ বেলই র া। সুবােদ িবেকএসিপর ছেলেদর িনেয় 
গড়া অনূ -১৮ দল িনেয় াগিতক বাংলােদেশর লড়াই  হে  বি মেকা অনূ -১৮ এিশয়া 
কাপ হিক টুনােমে ।     
মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােম আজ  হে  এই আ জািতক হিক টুনােম । সাত দেশর 
লড়াইেয়র এই টুনােম   হেব সকাল ১১টায় চীন ও হংকংেয়র ম াচ িদেয়। দপুুর ১টায় 
মেুখামিুখ হেব পািক ান ও চাইিনজ তাইেপ। এরপর িবেকল ৩টায় াগিতকরা লড়েব ভারেতর সে । 
সাধারণ িবেবচনায় এই লড়াইেয় ভারত এিগেয় থাকেলও বাংলােদশ দেলর কাচ কাওসার আলী 
িনেজেদর মােঠ তােদর হারােনার  দেখন। িবেকএসিপর কাচ িহেসেব দেলর েত েক একরকম 
কাওসােরর হােত গড়া। হিকর থম পাঠ নওয়ার িদন থেকই। 
খেলায়াড়েদর ওপর কাচ যমন ভরসা রােখন তমিন দেলর অিধনায়ক রামান সরকারও হিকর 
নীল টােফ ফাইনাল খলার ল  ক কেরেছন, ‘ দড় মাস ধের ক ন পির ম কেরিছ। িনেজেদর 
মােঠ ফাইনাল খলার ল  িনেয়ই আমরা এেগােত চাই। তাই ভারেতর িবপে  টা খুব ভােলা 
করেত চাই।’ দড় মাস ধের তাঁরা িবেকএসিপেত িনং কেরেছন এই টুনােম  খলার জন । 
আ মণ ভােগ অিধনায়েকর সে  থাকেবন মাহবুব, আরশাদ, নাঈম ও মহিসন। হিকেত পনাি  
কনার ায় হাফ চাে র মেতাই, সখােন আশরাফুল আর সজীেবর াগ ও ি েকর ওপর ভরসা 
রাখেত হেব। এই দেলর বড় শি র জায়গা হেলা পার িরক বাঝাপড়া, অিধনায়ক সটার ওপরই 
বিশ  িদে ন, ‘ভারত-পািক ান ভােলা দল। আমরাও অেনক িদন ধের একসে  খলিছ, 
িনেজেদর মেধ  বাঝাপড়া ভােলা। িনেজেদর সরাটা িদেয় ভারেতর সে  লড়াই কের দিখ, কী 
হয়।’ লড়াই করার মেতা সংগিত অেনক, গত বছর অনূ -২১ দেল খলা সাতজন আেছ এই 
দেল। আেছ এসএ গমেসর দেলর িতন িসিনয়র খেলায়াড়।  
ভারেতর এসএ গমস দেলর কাচ িবেজ কািরয়া া এেসেছন অনূ -১৮ দেলর দািয়  িনেয়। 
গতকাল দপুুের াক স শষ কের িতিন অেচনা বাংলােদেশর কথাই বেলেছন, ‘সবাই ভারতেক 
ফভািরট িহেসেব ধের। িক  এই টুনােমে  বাংলােদশ ও পািক ান আেছ যােদর খলা আিম 
দিখিন। তা ছাড়া বয়সিভি ক দেল শি র খুব হরেফর হয় না।’ তেব ভারতীয় হিক পতন 
ঠিকেয় আবার নতুন কের চলেত  কেরেছ। ইি য়ান হিক িলেগর সুবােদ জামািন-
নদারল া স-অে িলয়ান খেলায়াড়েদর সে  ভারতীয়রা িনয়িমত খলেছন। সে  আেছ নানা 
সং ার। সুবােদ ভারত য অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকর িশেরাপা িজতেত এেসেছ সটা  কের 
িদেয়েছন ভারতীয় কাচ। বাংলােদেশর কাচ কাওসার আলীর িব াস, ‘আমােদর দলও খারাপ নয়। 
াক স ম াচ খলেত পারেল দেলর আ িব াসটা অেনক উঁচুেত থাকত।’ াক স ম ােচর আে প 

িনেয়ই বাংলােদশ নামেছ শি শালী ভারেতর িবপে । 
বাংলােদশ দল : িব ব মার, সজীব হােসন, সাহানরু রহমান, মেহিদ হাসান, সাইফুল ইসলাম, 
রাজ ুআহেমদ, আল নািহয়ান, আশরাদ হােসন, রাজীব দাশ, মাহা দ মহিসন, ইয়ািসর আরাফাত, 
আশরাফুল ইসলাম, মাহবুব হােসন, নাইমউি ন, ফজেল হােসন, রামান সরকার, রাতুল আহেমদ 
ও খােলদ মাহমদু। 
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আশরাফুেলর হ াটি কসহ চার গাল  

ীড়া িতেবদক : দেশর ‘িব ৃত ায়’ হিক অ েন অেনক িদন পর আনে র বন া বইেছ। হিক 
ায়ই মেঘ ঢাকা তারা, কখেনা-সখেনা মঘ সিরেয় দখা যায় আেলার রখা। কাল আেরকবার 
দেশর যুবােদর ি েক নতুন ােণর স ার হেয়েছ অনূ -১৮ এিশয়া কােপ ভারেতর িবপে  
বাংলােদেশর ৫-৪ গােলর দদুা  জেয়। 
   
অসাধারণ এ জেয়র নায়ক আশরাফুল ইসলাম, তাঁর হ াটি েক মওলানা ভাসানী হিক িডয়ােম 
রিচত হেয়েছ বীর গাথা। তাই তা বাঁধভাঙা জেয়া াস আর আেবেগর িমেশেল বাংলােদেশর হিকর 
ইিতহােস িদন  হেয় যাে  অনন । আেবেগ ভেস িগেয় ম াচ সরা আশরাফুল ইসলাম বলেছন, 
‘এমন একটা িদেনর জন ই অেপ া করিছলাম। আমার গােল ভারতেক হািরেয়িছ, এই ভাবনার 
মজাটাই অন  রকম!’ িতিন পনাি  কনার িবেশষ । আদায় করা ১০  পনাি  কনােরর 
চার েতই গাল উপহারও িদেয়েছন আশরাফুল। 
১৬ িমিনেট পনাি  কনার থেক গাল কের আশরাফুল থেম এিগেয় নন দলেক। িক  িলেডর 
ািয়  মা  চার িমিনট। আরশাদ ভারেতর ধরিম রেক ফাউল কের পনাি  ােকর আেয়াজন 

কের িদেল সমতায় ফের ম াচ। ২৫ িমিনেট কনেজংবাম িসংেয়র চম কার িফ  গােল বাংলােদশ 
২-১ গােল িপিছেয় পেড়। এই একবারই কবল ভারত িলড িনেত পেরেছ। বািক সময় বাংলােদশ 



িলড িনেল, তারা সমতায় িফিরেয়েছ বারবার। িক  শষবার আর পের ওেঠিন। বাংলােদেশর কােছ 
মাথা নইুেয়ই ভারতীয় যুব দেলর এিশয়া কাপ  হেয়েছ। 
িপিছেয় পড়া বাংলােদশ ২৭ িমিনেট আবার পনাি  কনার পায়। থেম আ ায়ার অবশ  পনাি  
ােকর িস া  িদেলও পের দইু আ ায়ােরর আেলাচনায় তা হেয় গেছ পনাি  কনার। এবারও 

আশরাফুেলর দরু  িহেট ম ােচ ফের াগিতকরা। পাঁচ িমিনট বােদ টানা দু  পনাি  কনার কােজ 
লাগােত পারেল তখনই আেরক দফা িলড হেয় যায়। হেত দনিন ভারতীয় গালর ক প জ মার। 
িবরিতর পর ৩৬ িমিনেট তাঁর সই িতেরাধ ভেঙ আশরাফুল িনখঁুত িহেট িনেজর হ াটি ক পূরণ 
কের াগিতকেদর আবার  দখােত  কেরন। সটাও ধের রাখেত দনিন ভারেতর হারিদক 
িসং। ৫০ িমিনেট ফজেল হােসন রাি র িফ  গােলর িলডও টেকিন, দলি ত িসংেয়র কানা িন 
িরভাস িহেট পরা  বাংলােদিশ গালর ক আরাফাত। বাংলােদেশর িলড নওয়া আর ভারেতর 
সমতায় ফরােনার রামাে  ভরা ম াচ  জতােনার দািয়  আশরাফুল ইসলােমর। ৬২ িমিনেট এই 
পনাি  কনার শািলে র চতুথ গাল  ৭০ িমিনট পয  ধের রেখ বাংলােদেশর ভ সূচনা 
িনি ত হয় অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকেত। অথচ ম ােচর নায়ক আশরাফুেলর মাঝপেথ মাঠ 
ছেড় যাওয়ার মেতা অব া হেয়িছল। পােরনিন তাঁেক িঘেরই ম াচ সব পিরক না বেল, ‘আমার 
মাংসেপিশেত টান পেড়িছল দইু গাল করার পর। িক  কাচ বেলেছন মােঠ থাকেত পনাি  কনার 
নওয়ার জন । কারণ দীঘ এক মােসর অনশুীলেন আমােক কবল পনাি  কনােরর াক স 
করােনা হেয়িছল।’ 
ইনজু রড হেয় আশরাফুল সই াক েসর িতদান িদেয়েছন ভারত বধ কের। পুল ‘িব’র অন  দইু 
ম ােচ পািক ান ৬-১ গােল চাইিনজ তাইেপেক এবং চীন ৬-০ গােল হংকংেক হািরেয়েছ। 
- See more at: http://www.kalerkantho.com/print-
edition/sports/2016/09/25/409029#sthash.yVZXJhMR.dpuf 
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অনূ -১৮ এিশয়া কাপ হিকেত ভারতেক ৫-৪ গােল হািরেয় দা ণ  কেরেছ বাংলােদশ। আ জািতক 
হিক টুনােমে  ভারেতর িবপে  বাংলােদেশর এ  ি তীয় জয়।   
  
শিনবার মওলানা ভাসানী িডয়ােম আশরাফুল ইসলাম একাই কেরেছন ৪ গাল।  ম ােচর  থেকই 
আ মণা ক মজােজ িছল বাংলােদশ।   ভারতেক চােপ রেখ ১৬ িমিনেট এেস গল থম গাল। পনাি  
কনাের রাি র পুেশ আশরাফুল াগ ি েক ল েভদ। ২০ িমিনেট ধারিম র িসং পনাি  ােক করেলন 
১-১।  ২৫ িমিনেট কনেজংবামেসর িফ  গােল ভারত এিগেয় যায় িপিছেয় পড়া ম ােচ। 
  
৩০ িমিনেট আবারও আশরাফুল পনাি  কনাের করেলন ২-২। গােলর ধারা চলেত থাকল এবং ৩৮ 
িমিনেট সই পনাি  কনােরই হ াটি ক পূণ আশরাফুেলর।  িক  নাটকীয়তার ওটাই শষ নয় । ৪৯ িমিনেট 
হািদক িসং করেলন ৩-৩।  এরপর রাি র ৫০ িমিনেট ৪-৩ করেল গাটা িডয়াম, নেচ ওেঠ।  
  
৫২ িমিনেট ভারেতর িদলিপত িসং ৪-৪ করেল আরও জেম ওেঠ ম াচ।  জয়সূচক গালটা এল ৬১ িমিনেট।  
নায়ক সই আশরাফুল।  শষ কেয়ক িমিনেট দাঁেত দাঁত চেপ লেড় দা ণ এক জয়ই তুেল িনেয়েছ 
বাংলােদশ।   এর আেগ ২০০৪ সােল ঢাকায় অনূ -২১ চ ােল  কােপ বাংলােদশ চ াি য়ন হেয়িছল ভারতেক 
হািরেয়।   


