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বিধিনিষেধ মেনেই ফিরল ক্রিকেট বিরাট শুভেচ্ছা

আজকালের প্রতিবেদন

সম্প্রচারক সংস্থার তরফে কমেন্ট্রি বক্স থেকে স্টোকস এবং হ�োল্ডারকে প্রশ্ন
করা হল। তাঁরা সেই প্রশ্নেরই জবাব দিলেন ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে।
গত বছর জুন মাসে গমগম করছিল সাদামটন। এজিয়াস ব�োলে বিশ্বকাপে ভারত বস্তুত, টসের সময় হাতে মাইক্রোফ�োন নিয়েই নেমেছিলেন দুই অধিনায়ক। তাঁরা
বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা। তারপর আবার ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতীয় জানতেন অতঃপর কী করণীয়। বিশ্বক্রিকেটে এই দৃশ্যও অভূ তপূর্ব। সামাজিক
সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, তেরঙ্গার দাপাদাপি কী না ছিল সাদামটনে!
দূরত্ব কমেন্ট্রি বক্সেও। আগে এক টেবিলে দু’জন ধারাভাষ্যকার বসতেন। নয়া
এক বছরে বদলে গেছে পৃথিবী। বদলে দিয়েছে কর�োনাভাইরাস। ক�োভিড– পরিস্থিতিতে দু’জনের জন্য দুটি আলাদা েটবিল। দূরত্ব বজায় রেখে। যেমন
১৯–এর ফলে বদল ঘটেছে বিশ্ব ক্রিকেটেও। সাড়ে তিন মাস পরে বুধবার ম্যাচ কভারকারী সাংবাদিকদের জন্যও প্রেস বক্সে দূরত্ব রেখে আলাদা আলাদা
টেবিল–চেয়ার।
ক্রিকেট ফিরল সেই সাদামটনে।
কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে।
মার্কিন মুলকে
ু জর্জ ফ্লয়েডের
সম্পূর্ণ অচেনা ছবি। যা অভূ তপূর্ব।
মৃত্যু বদলে দিয়েছে যাবতীয়
ধ্যানধারণা। খেলার মাঠে নিয়ে
ক�োভিড–১৯ অতিমারীর কারণে
জৈব নিরাপদ পরিবেশের হাত
এসেছে স্লোগান— ‘ব্ল্যাক লাইভস
ধরে ফিরল টেস্ট ক্রিকেট। ইংল্যান্ড
ম্যাটার’। এদিনও ক্যাবিরিয়ান দল
বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যেখানে
সেই সংকল্পে অটু ট থেকে প্রথম
বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিনে ক্রিকেট
বলের আগে হাঁটু মুড়ে বসল মাঠে।
ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল দূরত্ববিধির
শামিল হলেন দুই ইংরেজ ওপেনার
নানা প্রকরণ।
এবং আম্পায়াররা। দু’দলের
ক্রিকেটারদের হাতেই ছিল
সামাজিক দূরত্ব সর্বত্র। ফাঁকা
‘ব্ল্যাক ব্যান্ড’। কর�োনায় মৃতরা
গ্যালারি। দুট�ো ড্রেসিংরুমে
এবং প্রয়াত এভার্টন উইকসের
ইংল্যান্ড এবং ক্যারিবিয়ান দলের
প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।
ক্রিকেটার এবং ক�োচিং স্টাফেরা।
বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে
মাঠের ধারে মাঠকর্মীরা। যাঁদের
ইংল্যান্ডের ওপেনার ডম
মুখে মাস্ক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সিবলি গ্যাব্রিয়েলকে জাজমেন্ট
কাউন্সিলের নয়া বিধিনিষেধ
মেনেই ক্রিকেটীয় যাত্রা।
দিয়ে ব�োল্ড হয়েছএন শূন্য রানে।
ম্যাচ রেফারির সামনে টস
উইকেট নেওয়ার পর অবশ্য
হওয়ার পর (টসে জিতে ইংল্যান্ড
ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারেরা ‘হাই
ব্যাটিং নিয়েছিল) ইংল্যান্ড
ফাইভ’ করলেন গ্যাব্রিয়েলের
সঙ্গে। তবে বলে থুতু ব্যবহার
অধিনায়ক বেন স্টোকস পুরন�ো
অভ্যাসবশত ওয়েস্ট ইন্ডিজের
করা হয়নি।
অধিনায়ক েজসন হ�োল্ডারের সঙ্গে সামনে শুধু ক্যামেরা। সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন হ�োল্ডার, স্টোকস। ছবি: এএফপি স্কোর ব�োর্ড: ইংল্যান্ড ৩৫/১
(প্রথম ইনিংস)। বার্নস
করমর্দন করতে িগয়েছিলেন।
হ�োল্ডার হাত সরিয়ে নেন। তারপর বিধি মেনে কনুইয়ে কনুই ঠেকান দু– অপরাজিত ২০, সিবলি ব গ্যাব্রিয়েল ০, ডেনলি অপরাজিত ১৪। ম�োট ৩৫/১
জন। যা নিয়ে একপ্রস্ত হাসাহাসিও হয় দুই অধিনায়কের মধ্যে। দুই অধিনায়ক (১৭.৪ ওভার) উইকেট পতন: ০/১,। ব�োলিং: র�োচ ৬–৪–২–০, গ্যাব্রিয়েল
টস–পরবর্তী সাক্ষাৎকার দিলেন ক্যামেরাম্যানহীন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে। ৫–১–১৯–১, জ�োসেফ ৩.৪–১–১১–০, হ�োল্ডার ৩–১–৩–০ (চা–বিরতি পর্যন্ত)।

ক্যামেরা ও ম্যান

বর্ণবিদ্বেষ
নিয়ে কঠ�োর
বার্তা নাসের,
হ�োল্ডিংয়ের

সংবাদ সংস্থা

স্টোকসে মুগ্ধ
শচীন, লারা
সংবাদ সংস্থা, দিল্লি, ৮ জুলাই:
ইংল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ
নিয়ে আল�োচনায় বসেছিলেন শচীন
তেন্ডুলকার, ব্রায়ান লারা। শচীনের মুখে
স্টোকসের প্রশংসা। জ�ো রুটকে না
পাওয়ায় এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের নেতৃ ত্বে
স্টোকস। লারা আল�োচনায় স্টোকসের
প্রসঙ্গ তু লতে শচীন বলেন, ‘ও সামনে
থেকে দলকে নেতৃ ত্ব দিতে পারে।
আগ্রাসী, ইতিবাচক মানসিকতার। একটু
রক্ষণাত্মক হলেই তৈরি হয়ে যাবে।
বিশ্বাস করি, নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন ফল দেয়।
স্টোকসের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে।
সাম্প্রতিক অতীতের সঙ্গে ওর বর্তমানকে
তু লনা করলেই ব�োঝা যাবে নিজেকে
কতটা বদলে ফেলেছে। মানসিকভাবে
শক্তিশালী না হলে এটা কখনও
সম্ভব নয়।’স্টোকসকে প্রথম দেখার
অভিজ্ঞতা তু লে ধরে শচীন বলেন, ‘বেশ
কয়েকবছর আগের ঘটনা। স্টোকসের
শরীরী ভাষা মুগ্ধ করেছিল। ইতিবাচক
মানসিকতা, ওইরকম এনার্জি দেখার
মত�ো ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে
ইয়ান বথাম, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের মত�ো
ইংল্যান্ডের প্রথম সারির অলরাউন্ডারের
তালিকায় স্টোকসের নামও থাকবে।
সবসময় স্টোকসকে বাড়তি গুরুত্ব দিই।
মাঠে ওর উপস্থিতি বড় ভূ মিকা নেবে।’

ফিরতে হবে। ল�োকে বলে আমরা বর্ণবিদ্বেষী মন�োভাব কাটিয়ে উঠেছি।
আসলে তা নয়। ল�োককে শিক্ষিত না করলে সমাজে পুরন�ো রীতিই
চলবে। কৃষ্ণাঙ্গদের সবার আগে রাখতে হবে আর বাকিদের পেছনে
ফেলতে হবে— এমন দাবি রাখছি না। আমরা সমানাধিকারে বিশ্বাসী।’
একই অনুষ্ঠানে থাকা ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক
নাসের হুসেন বলেছেন, ‘ছ’সপ্তাহ আগে চ�োখের সামনে
একজনকে কৃষ্ণাঙ্গকে মেরে ফেলতে দেখেছি। স্বাভাবিক
প্রতিক্রিয়ায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু জ�োর করে
ফের তাকান�োর চেষ্টা করি। নিজেকেই বলছিলাম,
নাসের, অনেক মুখ ঘুরিয়ে থেকেছ। আমরা সত্যিই
মুখ ঘুরিয়ে রয়েছি অনেকদিন। এই ২০২০ সালে এসে
কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনের জন্য কাল�ো ব্যাজ পরতে হচ্ছে?’পদবির কারণে নিজের
জীবনেও অনেকবার বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন নাসের।

সাদামটন, ৮ জুলাই
‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’–এর সমর্থনে মুখ খুলে দুর্দান্ত এক কথা বললেন
মাইকেল হ�োল্ডিং। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি
ক্রিকেটারের কথায়, ‘আমাদের যাদের গায়ের রং কাল�ো
তারা সবাই জানি, হ�োয়াইট লাইভস ম্যাটার। কিন্তু যাঁরা
অল লাইভস ম্যাটার বলে চিৎকার করছেন, তাঁরা হয়ত�ো
জানেন না কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনেরও মূল্য আছে।’
জর্জ ফ্লয়েডকে শ্বাসর�োধ করে মারার পর থেকে
উত্তাল আমেরিকা। এ প্রসঙ্গে স্কাই ক্রিকেটের
তথ্যচিত্রে হ�োল্ডিং ক্রিকেটে বর্ণবৈষম্য নিয়ে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে,
‘শিক্ষাই পারে সমাজে পরিবর্তন আনতে। তার জন্য আমাদের ইতিহাসে

অ্যাপেক্স কাউন্সিলে জয় শাহর উপস্থিতিতে আপত্তি

বিরাটের জন্য
ঘরে তৈরি দ�োসা

চাপ বাড়ছে ক্রমশই ব�োর্ড সচিব জয় শাহ–র ওপর। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কম্পট্রোলার
অ্যান্ড অডিট জেনারেল–এর (ক্যাগ)প্রতিনিধি অলকা রেহানি ভরদ্বাজ লিখিতভাবে
ব�োর্ড সভাপতি স�ৌরভ গাঙ্গুলিকে তঁার আপত্তির কথা জানিয়ে লিখেছেন যে, ১৭
জুলাই অ্যাপেক্স কাউন্সিলের চতু র্থ সভায় প্রবেশাধিকার থাকবে না সচিব জয় শাহ–র।
৩০ জুনের পর থেকেই কুলিং পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট
অ্যাস�োসিয়েশনের সদস্য সঞ্জীব গুপ্ত যে চিঠি পাঠিয়েছেন সুপ্রিম ক�োর্টকে, তঁার
বক্তব্যও ম�োটামুটি এক। তবে, তিনি অনুর�োধ করেছেন, অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সভায়
জয় শাহ য�োগদান ত�ো করবেনই না, ৩০ জুনের পর থেকে ব�োর্ডের লেটারহেডে
পাঠান�ো ক�োনও চিঠিতেই যেন তঁার স্বাক্ষর না থাকে।
ক্যাগ প্রতিনিধি শ্রীমতী ভরদ্বাজ লিখেছেন যে জয় শাহ–র অনুপস্থিতিতে
অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সভা যেন পরিচালনা করেন যুগ্মসচিব জয়েশ জর্জ। ২৩

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৮ জুলাই:
এবার শ্রেয়স আইয়ারের ঘরে
তৈরি দ�োসা খেয়ে তাঁর সঙ্গে ছবি
প�োস্ট করলেন বিরাট ক�োহলি।
জাতীয় দলের সতীর্থকে ধন্যবাদ
জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক।
ইনস্টাগ্রামে শ্রেয়সের সঙ্গে ছবি
প�োস্ট করে বিরাট লিখেছেন,
‘এমন একজন প্রতিবেশী, যে
আমাদের থেকে মাত্র ৫০০ মিটার
দূরে থাকে। আজ বাড়িতে বানান�ো
দ�োসা এনে আমাদের মুখে হাসি
ফুটিয়েছে। ত�োমার মায়ের জন্য
একটা বিরাট ধন্যবাদ। অনেকদিন
এরকম সুস্বাদু দ�োসা খাওয়া হয়নি।
আশা করি, ত�োমরাও আমাদের
পাঠান�ো মাশরুম বিরিয়ানি
উপভ�োগ করেছ�ো। ভাল মানুষ
শ্রেয়স। এই নতু ন ছবিটা সামাজিক
দূরত্ববিধি মেনে ত�োলা।’বিরাটের
এই প�োস্ট নিয়ে আবার মজা
করতেও ছাড়েননি আরেক সতীর্থ
যুজবেন্দ্র চাহাল। তিনি লিখেছেন,
‘দাদা, আমার জন্যও একটু
বিরিয়ানি পাঠাও। মাত্র ১৪০০
কিল�োমিটার দূরে আছি।’

দেবাশিস দত্ত

কড়া পদক্ষেপ ছ�োটদের
নেওয়ার জন্য ফু টবল শিবির
তৈরি ক�োয়েস শুরু হচ্ছে

আজকালের প্রতিবেদন: কর�োনা
আবহে ভারতে সবার আগে মাঠে
নামছে অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় ফুটবল
দল। চলতি মাসেই গ�োয়াতে শিবির
শুরু হবে। গ�োয়াতে কর�োনার
প্রক�োপ তু লনায় কম। তারপর
অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা দলের শিবিরও
হবে গ�োয়ায়। ফেডারেশনের তরফে
দু’দলের কাছেই নির্দেশিকা প�ৌঁছে
গিয়েছে। সচেতনতা অবলম্বন
করে জুনিয়র ফুটবলারদের
প্র্যাকটিস শুরু হবে। এএফসি
চ্যাম্পিয়নশিপে কঠিন গ্রুপে
ভারত। সি গ্রুপে ভারতের সঙ্গে
রয়েছে দক্ষিণ ক�োরিয়া, অস্ট্রেলিয়া,
উজবেকিস্তান। ক�োচ বিবিয়ান�ো
চাইছেন, প্রস্তুতিতে ক�োনও
ফাঁক না রাখতে। তিনি বলেন,
‘জুলাইয়ের মাঝামাঝি ক্যাম্প শুরু
হবে আমাদের। কর�োনার জন্য
ফেডারেশনের পাঠান�ো নির্দেশিকা
মেনেই ক্যাম্প চলবে।’ এদিকে,
মিনার্ভার মালিক রঞ্জিৎ বাজাজ
জানিয়েছেন, এই দুটি দল প্রস্তুতির
জন্য মিনার্ভার পরিকাঠাম�ো
ব্যবহার করতে পারে।

র�োনাল্ডোরা চার গ�োল
খেলেন মিলানের কাছে

হতাশ ক্রিশ্চিয়ান�ো
র�োনাল্ডো। ছবি: এএফপি

স ংবাদ সংস্থা, মিলান, ৮ জুলাই: দু’গ�োলে এগিয়ে
গিয়েও সিরি আ–তে অবিশ্বাস্য হার জুভেন্টাসের।
মরিসিও সারির দল এসি মিলানের কাছে হেরেছে
৪–২ ব্যবধানে। যদিও লাজিও হেরে যাওয়ায়
খেতাবের লড়াইয়ে ভাল জায়গাতেই থাকলেন
ক্রিশ্চিয়ান�ো র�োনাল্ডোরা।
টানটান উত্তেজনার ম্যাচে প্রথমার্ধে ক�োনও
গ�োল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জুভেন্টাসকে
এগিয়ে দেন র্যাবিয়ট। মিনিট কয়েক পরেই
ব্যবধান বাড়ান র�োনাল্ডো। এরপরেই ম্যাচ
ঘুরিয়ে দেয় মিলান। ব�োনুচ্চি হ্যান্ডবল করায়
পেনাল্টি থেকে গ�োল শ�োধ দেন ইব্রাহিম�োভিচ।
এর কিছুক্ষণ পরেই পরপর দুটি গ�োল করে
মিলানকে এগিয়ে দেন কেসি এবং লিয়াও। ম্যাচ
শেষের ১০ মিনিট আগে চতু র্থ গ�োল রেবিচের।
ম্যাচের পর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পাওয়া
যায় ইব্রাহিম�োভিচকে। বলে দেন, ‘আমিই এই
ক্লাবে প্রেসিডেন্ট, প্লেয়ার এবং ক�োচ। তবে শুধু
প্লেয়ার হিসেবেই মাইনে পাই। যদি শুরু থেকে
থাকতাম, লিগ জেতা কেউ আটকাতে পারত
না। বয়স হয়েছে মানছি। কিন্তু ওটা আমার
কাছে একটা সংখ্যাই। এখনও ছন্দ পাচ্ছি।’
এদিকে, ইপিএলে চেলসির বিরুদ্ধে ৪০
গজ দূর থেকে দুরন্ত গ�োল করে নজর কাড়লেন
উইলফ্রেড জাহা। তবে তাঁর দল ক্রিস্টাল প্যালেস
হেরে গেল ২–৩ ব্যবধানে। চেলসি উঠল তিনে।
আর্সেনাল ১–১ ড্র করেছে লিস্টারের বিরুদ্ধে।

ইউএস ওপেনে খেলা নিয়ে নিশ্চিত নন জক�োভিচ
সংবাদ সংস্থা, বেলগ্রেড, ৮ জুলাই: কর�োনা আতঙ্কের
মধ্যে প্রতিয�োগিতার আয়�োজন করে সমাল�োচনার
মুখে পড়েছেন। নিজেও কর�োনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন
ন�োভাক জক�োভিচ। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তাই আসন্ন
ইউএস ওপেনে ক�োর্টে নামবেন কিনা নিশ্চিত নন বিশ্বের
এক নম্বর টেনিস তারকা। বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও
নিউইয়র্কে প্রতিদিন কর�োনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।’
৩১ আগস্ট থেকে প্রতিয�োগিতা শুরু হওয়ার কথা।

কর�োনামুক্ত হয়ে মঙ্গলবার থেকেই অনুশীলনে নেমেছেন
জক�োভিচ। প্রতিয�োগিতা আয়�োজন করার জন্য তাঁকে
সমাল�োচিত হতে হচ্ছে। জক�োভিচ বলেন, ‘চারিদিকে
শুধু সমাল�োচনাই দেখছি। কেউ কেউ বিদ্বেষমূলক
মন্তব্যও করছে। অনেকে আবার ডাইনি বলেও সম্বোধন
করছে। বলকান অঞ্চলের খেল�োয়াড়দের এবং টেনিস
ফেডারেশনকে সাহায্য করার জন্যই সমস্ত নিয়মকানুন
মেনে প্রতিয�োগিতার আয়�োজন করেছিলাম।’

খেলার
খুচর�ো
দরপত্র জমা

আই লিগ খেলার দরপত্র জমা
দেওয়ার শেষদিন আবেদন দিল্লির
সুদেভা এফসি, শিলংয়ের রিনথি
এফসি ও বিশাখাপত্তনমের শ্রীনিধি
এফসি। যে ক�োনও একটি ক্লাব বেছে
নেবে ফেডারেশন।

প্রথম দশে

বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে ভারতের
মহিলা স্কোয়াশ তারকা জ্যোৎস্না
চিনাপ্পা। বিশ্বের এক নম্বর রানিম এল
উইলিলি হঠাৎ অবসর নিয়েছেন।
ফলে কেরিয়ারে প্রথমবার প্রথম
দশে ঢু কলেন চিনাপ্পা। আগে দীপিকা
পাল্লিকালের এই কৃতিত্ব ছিল।

সম্পাদক কেদার

জন্মদিনে নিজের দপ্তরে কেক কাটছেন স�ৌরভ। ছবি: টু ইটার
সংবাদ সংস্থা, দিল্লি, ৮ জুলাই: অন্যান্য বছর এই দিনে তাঁকে পাওয়া যেত
না সহজে। কিন্তু কর�োনা আবহে ক�োথাও বেরন�োর উপায় নেই। স�ৌরভ
গাঙ্গুলি জন্মদিন কাটালেন বাড়িতেই। মাঝে বাড়ির লাগ�োয়া নিজের অফিসে
ভক্তদের আনা কেক কেটেছেন। সেটাও মাস্ক মুখ থেকে নামিয়ে।
প্রসঙ্গত, এদিন এক ইনস্টাগ্রাম চ্যাটে স�ৌরভ জানান, চলতি বছরে
এশিয়া কাপ বাতিল। পরে আয়�োজক দেশ পাকিস্তান ব�োর্ডের সিইও এহমান
মানিও সেই খবরের সত্যতা স্বীকার করে নেন। তিনি জানিয়েছেন, আগামী
বছর শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ হতে পারে। প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কা এবং দুবাইকে
আইপিএলের জন্যও বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এক টিভি সাক্ষাৎকারে
স�ৌরভ এদিন বলেছেন, আইপিএল ভারতে করাটাই অগ্রাধিকার।
দাদার জন্মদিনে স�োশ্যাল মিডিয়ায় সকাল থেকেই শুভেচ্ছার জ�োয়ার।
দীর্ঘদিনের ওপেনিং পার্টনার শচীন তেন্ডুলকার লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন
দাদি। আশা করব আমাদের অন–ফিল্ড পার্টনারশিপের মত�ো অফ–
ফিল্ড পার্টনারশিপও এগিয়ে চলবে।’ভারত অধিনায়ক বিরাট ক�োহলি
লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন দাদা। খুব ভাল কাটু ক আগামিদিন।’ভারতীয়
দলে প্রাক্তন সতীর্থ ভিভিএস লক্ষ্মণের বার্তা, ‘বারবার এই দিন ফিরে
আসুক ত�োমার জীবনে। এর থেকেও বেশি সাফল্য পাও।’২০০২–এ
ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জেতান�োর অন্যতম কারিগর মহম্মদ কাইফের টু ইট,
‘এক দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান থেকে অসাধারণ অধিনায়ক এবং এখন ভারতীয়
ক্রিকেটের পুর�োধা। আমার সবথেকে প্রিয় অধিনায়ক এবং মেন্টর স�ৌরভ
গাঙ্গুলিকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা।’
স�ৌরভের নেতৃ ত্বে খেলা যুবরাজ সিং একটি ভিডিও বানিয়ে ফেলেছেন।
সেখানে তিনি বলেছেন, ‘ত�োমার অধীনে অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছি।
মজাও করেছি। ভু য়�ো খবরের কাগজের পাতা বানিয়ে সেখানে ত�োমার
মন্তব্য ছাপিয়ে রাগিয়ে দিয়েছিলাম। পরে রাহুলই (দ্রাবিড়)বলেছিল, ওটা
এপ্রিল ফুল।’দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের টু ইট, ‘তুমি
ভারতীয় ক্রিকেটের এক কিংবদন্তি এবং খেলাটার সঙ্গে যুক্ত অন্যতম সেরা
মানুষ। শুভ জন্মদিন।’

ক্রিকেট থেকে দূরে। কিন্তু বসে নেই
কেদার যাদব। নিজেই সাপ্তাহিক
ক্রিকেট ম্যাগাজিন চালু করলেন।
সম্পাদক তিনিই। সহয�োগিতায়
স্ত্রী স্নেহাল। ইংরেজি এবং মারাঠি
ভাষায় প্রকাশিত হবে।

নির্বাসিত

চার ম্যাচ নির্বাসিত হলেন টটেনহ্যাম
হটস্পারের মিডফিল্ডার এরিক
ডায়ার। গত মার্চে এফএ কাপের
ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারিতে উঠে
এক দর্শককে মারতে গিয়েছিলেন।
নির্বাসনের পাশাপাশি ৪০ হাজার
পাউন্ড জরিমানা হয়েছে। এদিকে,
সিরি আ–য় এক সতীর্থকে
কামড়ান�োর জন্য লাজিওর প্যাট্রিকও
চার ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন।

খেলবেন হরি

ঐতিহ্যশালী বিয়েল আন্তর্জাতিক
চেস ফেস্টিভ্যালে খেলবেন ভারতের
গ্র্যান্ডমাস্টার পেন্টালা হরিকৃষ্ণ।
সুইৎজারল্যান্ডে ১৮ জুলাই থেকে
ওই টু র্নামেন্টে হবে। প্রাগে থাকায়
টু র্নামেন্টে অংশগ্রহণে ক�োনও
অসুবিধা নেই হরিকৃষ্ণের।

মানসিক সমস্যা

উদ্বেগ এবং প্যানিক অ্যাটাকে
দীর্ঘদিন ভু গতে থাকার কারণেই
টেনিস থেকে সরে গিয়েছিলেন।
জানালেন দু’বারের ফ্রেঞ্চ ওপেন
ফাইনালিস্ট রবিন স�োডারলিং।
২০০৯–এ রাফায়েল নাদালকে
সুরকির ক�োর্টে হারিয়ে চমকে দেন।
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যদি কর�ো

135
S24 PAGS
135
N24 PAGS
133
RANAGHAT
128
ARAMBAGH
123
BURDWAN
124
BOLPUR
122
MIDNAPUR
122
BANKURA
123
SILIGURI
110
MALDA / BALURGHAT 120
FALAKATA
107
ALIPURDUAR
107
CONTACT-80160 91101

ঠিন

কা

 জকালের প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গল
আ
ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার
কথাও ভেবে রেখেছে ক�োয়েস।
তারা রাইটস অন্য কাউকে হস্তান্তর
করার কথাও ভাবছে। ক্লাবের
ভবিষ্যৎ নিয়ে ক�োয়েস চেয়ারম্যান
অজিত আইজ্যাকের কাছে জানতে
চাইলে, একটি বিবৃতি দিয়ে বলা
হয়েছে, ‘ক�োম্পানি ও ক্লাবের
মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রক্রিয়া
চলছে মে মাস থেকে। ক�োয়েস,
ক�োয়েস ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টবেঙ্গলের
মধ্যে চু ক্তির মর্যাদা রেখেই এটা
হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চু ক্তি
শেষ করার তাড়া রয়েছে। কিন্তু
ইস্টবেঙ্গলের তরফে ইতিবাচক সাড়া
না মেলায়, আমরা রাইটস অন্য
কাউকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হব।’
দুমরশুমে খরচের একটা বড় অংশ
ক�োয়েস নাকি চেয়েছে ইস্টবেঙ্গলের
কাছে ফুটবল রাইটস ফেরত দেওয়া
বাবদ। ইস্টবেঙ্গল দিতে না পারলে,
নিজেদের শেয়ার অন্য ক�োম্পানিকে
বেচার উদ্যোগ নেবে ক�োয়েস। সেটা
হলে নতু ন ক�োম্পানির কথামত�োই
ইস্টবেঙ্গলকে চলতে হবে আবার।

সেপ্টেম্বর থেকে এই যুগ্মসচিবকেও কুলিং অফে চলে যেতে হবে। স�ৌরভের
ক্ষেত্রে ৩ বছরের জন্য ছুটিতে যাওয়ার সময় শুরু হবে ২৭ জুলাই।
ব�োর্ডের অন্দরমহল অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে নেই। সুপ্রিম ক�োর্টে তঁারাও
পাল্টা আবেদন জানিয়ে রেখেছেন যে ২০২৫ পর্যন্ত যেন স�ৌরভ–জয় জুটিকে
কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এটা জানা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট
অ্যাস�োসিয়েশনের ওই আজীবন সদস্য সঞ্জীব নিজের প্রতিবাদপত্রে ২০১৫ সালের
জানুয়ারি, ২০১৮ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসে সুপ্রিম ক�োর্টের আদেশের
কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতেই হবে (কেস নম্বর সি
এ ৪২৩৫/২০১৪)। ডায়েরি নম্বর ২৪১১৪/২০১৩)এবং তিনি তঁার ওই চিঠির
প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি ল�োধাকেও।
বিচারাধীন মামলা নিয়ে ব�োর্ডকর্তারা কিছু বলতে চাইছেন না এই মুহূর্তে। তবে,
সচিব পদে জয় শাহ এবং সভাপতি হিসেবে স�ৌরভ গাঙ্গুলিকে রেখে দেওয়ার
ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

মহারাজকে
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পেটসাফা
সেবন

বন

খেলা

ী
্যমক্ত
জ
ু হব ে ই য ে
যদি হয় আপনার ভ�োগান্তির কারণ

• ক�োষ্ঠকাঠিন্য
• গ্যাস • অ্যাসিডিটি
তাহলে আজই শুধুমাত্র
আয়ুর্বেদিক পেট সাফা
দানা ব্যবহার করুন। প্রথম
দিন থেকেই এটা ফল দেয়।

পেট

সাফা

