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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। 

বাংলােদশ জাতীয় অনূ -১৮ হিক দেলক সকল খেলায়াড় ও কাচ 
িবেকএসিপ’র। ি েকট, ফুটবল বা হিকেত দু’ দেশর 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।  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।  
 
 
উে খ  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 । 
 


