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স্থান বদল
অমর একথাদশের ঐতিহথাতিক ববশচের 
স্থান বদল। বমথাহনবথাগথান ক্থাশব 
ব�থাকথার রথাস্থার ডথানতদশকর লশন 
তিল। এবথার িথা বথঁা–তদশকর বড় লশন। 
বমথাহনবথাগথান তদবশির প্থাক্থাশল ববচে 
ফুশল–মথালথায় িথাজথাশনথা হশয়শি। 
এবথার বেশক পথাকথাপথাতকভথাশব বথঁা–
তদশকর লশনই েথাকশব।

বেশের তদশকই
রজথার বফশডরথার স্বীকথার করশলন, 
বকতরয়থার বেশের তদশকই। বশলশিন, 
‘অশনকতদন ধশরই অবির তনশয় 
কথাটথাশিঁড়থা চলশি। িশব এটথা পতরষ্থার 
বে, আতম এখন বকতরয়থাশরর বেে 
প্থাশতে বপৌঁশি তগশয়তি।’

বথাইশর এমবথাশপ
বরেচে কথাপ ফথাইনথাশল বগথাড়থাতলশি 
বচথাট বপশয়তিশলন তপএিতজ 
স্টথাইকথার এমবথাশপ। তিন িপ্থাহ 
মথাশের বথাইশর েথাকশি হশব। ১২ 
আগস্ট তলিবশন চ্থাতপিয়ন্স তলশগর 
বকথায়থাট্থার ফথাইনথাশল আটথালথান্থার 
তবরুশধে বখলশি পথারশবন নথা।

অবশেশে জয়
টথানথা িয় হথাশরর পর জশয়র মুখ 
বদখশলন তবশ্বনথােন আনন্দ। 
তলশজন্ডি অফ বচি অনলথাইন 
প্তিশেথাতগিথায় িপ্ম রথাউশন্ড আনন্দ 
হথাতরশয়শিন ইজরথাশয়শলর বতরি 
বগলফথাঁশক। বিথামবথার রথাশি বখলথার 
ফল আনশন্দর পশষে ২. ৫–০. ৫। 
তজশি আশট উেশলন তিতন।

বগশলন ইমরথান
চথার মথাি পর পথাতকস্থান িথাড়শলন 
দতষেণ আতরেকথার বলগ তপিনথার 
ইমরথান িথাতহর। লথাশহথার বেশক 
তগশয়শিন ওশয়স্ট ইতন্ডশজ, 
ক্থাতরতবয়থান তপ্তময়থার তলশগ বখলশি। 
মথাশচ ্পথাতকস্থান িপুথার তলশগ বখলশি 
লথাশহথাশর তগশয়তিশলন। কশরথানথার 
বজশর আটশক পশড়ন।

কশরথানথা পতজটিভ
আচমকথাই তবপদ তরশয়ল মথাতরিদ 
তেতবশর। কশরথানথাভথাইরথাশি আক্থাতে 
হশলন ফুটবলথার মথাতরয়থাশনথা তদয়থাজ। 
মঙ্গলবথার তরশপথাট্ পতজটিভ আশি। 
আপথািি তিতন বস্চ্থাবতন্দ। বথাতক 
দল বরেতনং কশরশি।

খেলার
েচুররা

৫০০ ক্থাব

৫৮৯ 
অ্থান্ডথারিন, ইংল্থান্ড  

( ম্থাচ ১৫৩, গড় ২৬. ৮৩) 

৫৬৩ 
ম্থাকগ্থাে, অশস্টতলয়থা  

( ম্থাচ ১২৪, গড় ২১. ৬৪) 

৫১৯ 
ওয়থালে, ওঃ ইতন্ডজ 

( ম্থাচ ১৩২, গড় ২৪. ৪৪) 

৫০১ 
ব্রড, ইংল্থান্ড 

( ম্থাচ ১৪০, গড় ২৭. ৯৪) 

আজকথাশলর প্তিশবদন: কশরথানথা–লকডথাউশন ভথাচু্য়থাতল উদ্ েথাতপি হশব 
এবথাশরর বমথাহনবথাগথান তদবি। টুটু বিুর তভতডওবথাি্থা তদশয় অনুষ্থান শুরু। 
আড্থায় হথাতজর েথাকশবন িি্তজৎ চ্থাটথাতজ্, িুব্রি ভট্থাচথাে্, তেলটন পথাল, 
ব্থাশরশটথা, িতন নতড্, ববইতিয়থা, বথাইচুং, প্বীিম বকথাটথাল, প্ববীর দথাি, প্ণয় 
হথালদথার, শুভথাতেি বিুরথা। কি্থা বদবথাতেি দত্ত, িৃঞ্জয় বিুও বক্তব্ বপে 
করশবন। গথাশনর অনুষ্থাশন েথাকশবন অতনন্দ্ চ্থাটথাতজ্, বলথাপথামুরিথা তমত্র, অনুপম 
রথায়, িৃতজি মুখথাতজ ্এবং বদবেঙ্কর হথালদথাররথা। বগথাটথা অনুষ্থান বমথাহনবথাগথাশনর 
বফিবুক বপশজ িরথািতর বদখথাশনথা হশব।

িংবথাদ িংস্থা
তদতলি, ২৮ জুলথাই

২০১১ তবশ্বকথাপ ফথাইনথাল বেশে ওয়থাংশখশড়র বিই তবখ্থাি দৃে্। েচবীন বিনু্ডলকথারশক 
কথাঁশধ চথাতপশয় মথাে পতরক্মথা করশিন তবরথাট বকথাহতলরথা।

িিবীে্ মথায়থাঙ্ক আগথারওয়থাশলর িশঙ্গ চ্থাট বেথাশয় ন’ বির আশগর ঘটনথা তনশয় 
বলশলন তবরথাট। িথাঁর কেথায়, ‘ িবথাই জথানিথাম েচবীন–পথাতজর কথাশি তবশ্বকথাপ 
বজিথার এটথাই বেে িুশেথাগ। ফশল ওঁশক তঘশর একটথা আশবগ বিথা তিলই। দবীঘ্তদন ও 
বদশের বিবথা কশরশি। ভথারিশক কি ম্থাচই– নথা তজতিশয়শি। আমথাশদর অনশুপ্রণথা 
জুতগশয়শি। প্তিদথান তহশিশব ওটথা তিল আমথাশদর িরফ বেশক একটথা উপহথার।’ 

২০১৫ িথাশল বথাংলথাশদশের তবরুশধে তকিষুেশণর জন্ বধথাতনর বদশল উইশকট 
তকতপং কশরতিশলন তবরথাট। কবীভথাশব বিটথা হশয়তিল? তবরথাশটর জবথাব, ‘ কখনও 
মথাতহভথাইশক তজশঞেি কতরি, কবীভথাশব হশয়তিল। কখনও দু–তিন ওভথার তকতপং 
কশর বদতখি। িখন তকতপং করথার পথােথাপথাতে তফত্ডংও িথাজথাতচ্লথাম। িখনই 
বুতি মথাতহভথাইশয়র কথাজ কিটথা কঠিন। বড় িমি্থা হশয়তিল উশমে বল করশি 
আিথায়। মথােথায় ঘুরতিল, ওর বল েতদ আমথার মুশখ এশি লথাশগ!  একবথার ভথাতব, 
বহলশমট পতর। তকন্তু মথান–িম্থান তনশয় টথানথাটথাতন হশব বুশি ভথাবনথাটথা বিশড় বফতল।’ 

ডথাশয়ট তনশয়ও কেথা বশলশিন। তবরথাশটর কেথায়, ‘ ২০১২ আইতপএল বেশে 
বথাতড় এশি তনশজশক বদশখ হিথাে হই। িখন পথাগশলর মশিথা বখিথাম। প্তিতদন 
চথার–পথাঁচ প্থাশকট চশকথাশলট বখশয় বফলিথাম। আিশল িথাফল্ বদশখ বভশবতিলথাম, 
িব তনয়ন্ত্রণ করশি পথারতি। তকন্তু ব্ে্িথার ধথাক্থাটথাই ধথারণথা বদশল তদশয়তিল। 
তনশজশক বদলথাশনথার তিধেথাতে তনই।’ 

২০১৮ অশস্টতলয়থা িফশর বত্সং বড বটশস্ট বকন িথাশঁক বখলথাশনথার তিধেথাতে বনন 
তবরথাট। মথায়থাশঙ্কর এই প্শনে তবরথাশটর রতিকিথা, ‘ আমথার মখু বেশক তনশজর প্েংিথা শুনতব 
বশল বডশকতিতল? ’  পরষেশণই বেথাগ কশরন, ‘ তক্শকটথাশরর মথানতিকিথাটথাই গুরুত্বপণ্ূ। 
কঠিন পতরতস্তিশি বে িথঁাতপশয় পশড়, িথার ওপর বথাতজ ধরথাই েথায়। আরতিতব–বি 
বিথাশক বদশখতি। জথানিথাম আতেজ্থাতিক ববথালথারশদর বখলথার অতভঞেিথা আশি।’    

বদবথাতেি দত্ত

১ আগস্ট আইপিএল গভপ্নিং কাউপসিললর সভা হলছে ্া। হলে 
িলরর পি্, রপেোর, ২ আগস্ট। এ খের জা্াল্ার িাশািাপশ 
আইপিএললর চেয়ারম্া্ পরিলজশ ি্ালেল আজকাল– এর ্া্া 
প্রলনের উত্তর পিলল্।

 ১ আগস্ট বিথা অশনক গুরুত্বপূণ্ তিধেথাতে বনওয়থার তিল, িথাই নথা? 
তব্রশজে প্থাশটল:  ইলয়স, সাম ইম্পেন্ ান্ট ইস্্স আর চিয়ার। ১ 

পি্ আমরা পিপিলয় পিলয়পি ওই সভা। তার আলগ কলয়কটি ে্ািার 
আমরা িপরষ্ার হলয় চেলত োই।

 প্ধথান পৃষ্শপথােক তহশিশব তভশভথা তক েথাকশব? 
তব্রশজে:  আললাে্া েললি। এখ্ও সময় আলি চতা. . . ।

 বকথাক বেমন আইতপএল বেশক হথাি গুটিশয় তনশচ্, বিভথাশব অন্ 
অশনক বকথাপিথাতন নথাতক এ মুহূশি্ টথাকথা খরচ করশি চথাইশি নথা? 

তব্রশজে:  এখ্ও চিপর আলি। িপরপথিপত স্াভাপেক হলল এই 
অেথিা িাল্ালত শুরু করলে। সামল্ উৎসলের মরশুম। েড়, 
চিাে  সে চকাম্পাপ্র চলালকরা কালজর অভালে হাত গুটিলয় 
েলস আলি। ওই কমনোরীলির কালজ লাগালত হলে চতা। চে 
আতলকের িপে চিখাল্া হলছে, তা উত্তলরাত্তর ভাল হলে েললই 
আমালির পেশ্াস।

 একদথা েথারজথা তক্শকট– জুয়থার পবীেস্থান তহশিশব তচতনিি হশয়তিল। 
এি বির পর ববথাড্ িথাহশল েথারজথাশক িবুজ িশঙ্কি তদশচ্? 

তব্রশজে:  হ্যঁা, একিা। মাথায় রাখলত হলে, এখ্ আইপিএললর  
অ্্তম আলয়াজক হল এপমলরেস পরিলকে চোরন। ওরা োইলি দুোই, 
আে ্ধাপের সলগে শারজালতও ম্াে করলত।

 আইতিতি– র অপরথাধ দমন েথাখথা বলশি, আট েহশরর পতরবশি্ 
তিন েহশর আইতপএল আশয়থাজন করথার পতরকল্পনথা বনওয়থায় ওশদর 
কথাজ করশি িুতবধথা হশব।

তব্রশজে:  ভালই চতা। সোর োলত কাজ করলত স্পেধা হয়, 
এোই চতা ভারতীয় চোরন োইলে।

 ৮ রে্থাচেথাইতজ ৮ বহথাশটশল েথাকশব? 
তব্রশজে:  এো সে ক’ ো ফ্্াঞ্াইপজর ে্ািার। পত্ শহলরর 

চসরা িাযঁেতারা চহালেললর ্ াম আমরা পিলয় পিপছে। প্লজলির িিন্দ 
অ্্োয়ী ফ্্াঞ্াইপজরা প্লজলির চররা চেলি চ্লে।

 ‘ফ্থাই বথাই দুবথাই’। প্শি্ক বির পে্টকশদর জন্ এমন ব্থাগথান 

ব্বহথার করথা হয়। এবথার িশঙ্গ বেথাগ হশব আইতপএল। পে্টকশদর 
স্থাগি জথানথাশনথার পথালথা শুরু কশরশি দুবথাই। আইতপএশল র বখলথা 
পে্টশকরথা টিতকট বকশট বদখশি চথাইশিন? 

তব্রশজে:  আমরা এই পসদ্ান্ত চ্ে ্া। ইউএই সরকার ো েললে, 
তা চমল্ েললত হলে। পেপসপসআইলয়র মতামলতর এখাল্ চকা্ও িাম 
থাকলে ্া।

 তক্শকটথারশদর স্তবী, বথান্ধববীরথা দশলর িশঙ্গ বেশি পথারশবন? 
তব্রশজে:  এো সে ফ্্াঞ্াইপজর চভতলরর ে্ািার। ওরা েপি 

পরিলকোরলির স্তী, োন্ধেীলির সলগে চরলখ অপতমারীলক দূলর রাখলত 
িালর, চতা চোরন চকা্ও োধা চিলে ্ া। োলয়া– োেল–এর োইলর চগলল 
কী হলত িালর, তা প্শ্চয়ই ্ ত্্ কলর ে্পিলয় েলার প্রলয়াজ্ চ্ই।

 িতেথানশদর কবী হশব? 
তব্রশজে:  ওই এক উত্তর। ফ্্াঞ্াইপজ কতনালির ির প্ভনর করলে। 

 আপিথায়থার, ম্থাচ বরফথাতর, ধথারথাভথাে্কথার, ক্থাটথাতরং স্টথাফ, বথািচথালক, 
তনরথাপত্তথারষেবীরথা বকথােথায় েথাকশবন? 

তব্রশজে:  আম্পায়ার, ম্াে চরফাপররা অ্্ চহালেলল থাকলে্। 
ধারাভাষ্কাররাও অেশ্ই থাকলে্ অ্্ চহালেলল। তাযঁলির িাপয়লবে 
থাকলে স্টাফ চ্ােনস। আর পরিলকোরলির সলগে জপড়ত সোই থাকলে্ 
চহালেলল। লক্ষ রাখলতই হলে, োলয়া– োেল– এর োইলর চথলক 
চকউ োলত ওই এলাকায় ঢ্লক ্া িড়লত িালর। 

আজকথাশলর প্তিশবদন

কাললনাস চরিথওলয়লের চভতলরর ি্ালর পেষাক্ত চরপলভাপরো 
আিলড় িড়লতই আউলের চসাচ্ার আলেি্। আম্পায়ার চসই 
আলেিল্ সাড়া পিলতই মাইললস্টাল্র ্শন। চেলস্ট ৫০০ 
পশকালরর ্ য়া সিস্িি চিলয় চগলল্ ইিংল্ালডের স্ট্য়ােন রির।

আলেগতাপড়ত রির মাইললস্টা্ ্শন করা েলটি চেলয় 
প্লল্ আম্পায়ালরর চথলক। সতীথনলির অপভোিল্র মালিই 
মালের চকা্ও একো পিলক েলো ত্লল ধরলল্। চিখা চগল 
কালের েলসের চভতর চথলক এক ভদ্রললাক হাত ত্লল িাল্া 
অপভোি্ পফলর পিলল্ তাযঁলক! চক পতপ্? ম্াে চরফাপর ্ া? 
পেলশ্র চকা্ও মাে এম্ দৃশ্ চতা আলগ চিলখপ্!

ম্াে চরফাপর পরিস রির িালর্প্ প্রলিক্ষ ভূপমকায় 
থাকলত। চিলল স্্টয়ালেনর কীপতনলত পতপ্ও চে্ আলেগতাপড়ত। 
ো ম্াে চরফাপরস্ ্লভ ্য়। পকন্তু কখ্ও কখ্ও আলেগ 
ম্হূলতন ভ্পললয় চিয় প্লজর কতনে্। ো চিখল ওল্ড ট্্ালফারন। 
চসাশ্াল পমপরয়া িালরও েলে। ‘ম্াে চরফাপর স্টয়্ােন রিরলক 
সম্ িাোলছে্। রালত পরিকে এেিং পর্ালর চোগ চিওয়ার 
জ্্।’ প্িকই মজার। পকন্তু োো–চিলল চতা চেলস্টর চশলষ 
েসলতই িালর্ ‘চসপললরিে’ করলত।

চসপললরিে চতা সেনালথন। চকাপভর–জমা্ায় প্রথম চেস্ট পসপরজ 

জয়। তা– ও আোর পক ্া প্রথম চেলস্ট চহলর পসপরলজ সমতা 
পফপরলয় তারির পসপরজ জয়। চজা রুেলির েপর ল্াগে্লয়জ 
চিলখ মল্ হলে চকাপভর–১৯ চে্ পেললত চথলক িাপললয়লি।

৩৮৯ রাল্র োি। তার ওির ভারী আেহাওয়ায় সামলাল্া 
পরিটিশ স্ইিং চোলারলির। হালত ৮ উইলকে থাকা সল্বেও 
কাজো কঠি্ পিল চজস্ চহাল্ডারলির। োযঁোলত িারত েত্থন 
পিল্র মলতা সারাপিল্র েৃপটি। পকন্তু চশষ পিল্ ম্ালঞ্স্টালর 
েৃপটি এললও তা ক্ষণথিায়ী। ঠিক চেম্ োইশ গলজ ক্াপরপেয়া্ 
ে্াটিিং। পরিস ওকসও চে্ালল্ প্লজর জাত। চশষ চেস্ট 
ইিংল্াডে পজতল ২৬৯ রাল্। পসপরজ ২–১–এ। চশষ চেলস্ট 
দু’ইপ্িংস পমপললয় চমাে ১০টি উইলকে রিলরর। প্রথম চেলস্ট 
োি োওয়ার োেতীয় জোে চিওয়ার জ্্ চে্ পবিতীয় এেিং 
তৃতীয় চেস্টই চেলি প্লয়পিলল্। চিপখলয় পিলল্ সতীথনলির। 
পসপরলজ রিলরর িাশািাপশ প্লজর চোগ্তা আোর প্রমাণ 
কলরলি্ অলরাউডোর চে্ চস্টাকস। পবিতীয় চেলস্ট ে্ালে–েলল 
তাযঁর অেিা্ চভালার ্য়। চোগ্ িললর হালতই পসপরজ।

িংতষেপ্ ব্থার: ইংল্থান্ড (প্েম ইতনংি) ৩৬৯। ওশয়স্ট 
ইতন্ডজ (প্েম ইতনংি) ১৯৭। ইংল্থান্ড (তবিিবীয় ইতনংি) 
২২৬/২ তডশক্য়থার। ওশয়স্ট ইতন্ডজ (তবিিবীয় ইতনংি) ১২৯ 
(বহথাপ ৩১, ওকি ৫/৫০, ব্রড ৪/৩৬)। 

 ফল: ইংল্থান্ড ২৬৯ রথাশন জয়বী।

িংবথাদ িংস্থা, তিডতন, ২৮ জুলথাই: চলতি বিশরর বেেতদশক অশস্টতলয়থা িফশর েথাশব তবরথাট বকথাহতলরথা। 
বমলশবথাশন্ অশস্টতলয়থা–ভথারশির বত্সং বড বটস্ট শুরু হওয়থার কেথা। অশস্টতলয়থার ওশপনথার বডতভড 
ওয়থান্থাশরর আেঙ্কথা কশরথানথার জন্ বমলশবথাশন্ হয়শিথা বত্সং বড বটস্ট বখলথা হশব নথা তবরথাট বকথাহতলশদর। 
বমলশবথান্ বেশক িশর বেশি পথাশর বটস্ট।

তভশ্থাতরয়থা প্শদশে তবিিবীয় দফথায় কশরথানথা িংক্মশণর হথার ববশড়শি। িংক্মণ প্তিশরথাশধর তদশক কড়থা 
নজর তদশয়শি প্েথািন। বমলশবথাশনর্ জনঘনত্ব অন্থান্ েহশরর িুলনথায় অশনক ববতে। বিটথাই ভথাবথাশচ্ 
ওয়থানথ্ারশক। তিতন বশলন, ‘ এই মহুশূি ্পতরতস্তি হথাশির বথাইশর। এখন েথাই ঠিক বহথাক নথা বকন, পশর 
বিটথা বদলথাশি হশব। আমথাশদর অশপষেথা করথা িথাড়থা উপথায় বনই। বমলশবথাশন ্বত্সং বড বটস্ট হশচ্ নথা, 
এটথাই িম্ভবি িবথাইশক বদখশি হশব।’  কশরথানথা–আিশঙ্কর মশধ্ই েথািথা ক্বীড়থািতূচর মশধ্ তদশয় বেশি হশব 
ওয়থানথ্ারশদর। ইংল্থান্ড িফশরর পর আইতপএল। িথারপরই ভথারশির তবরুশধে ঘশরর মথাশে তিতরজ। এখন 
জজব িরুষেথা বলশয়র মশধ্ েথাকশি হশচ্ অতি তক্শকটথারশদর। পতরবথাশরর িদি্শদর বিখথাশন প্শবেথাতধকথার 
বনই। এই তনশয় অিন্তুষ্ট ওয়থান্থার। তক্শকটজবীবন িংতষেপ্ করথার ভথাবনথাও শুরু কশর তদশয়শিন তিতন।

িংবথাদ িংস্থা, তদতলি, ২৮ জুলথাই: তক্শকশট ববথালথাশরর রেন্ ফুট বনথা বল বদখথার জন্ প্তি বশল প্েতুক্তর 
ব্বহথার হয়। িথা হশল বিই প্েুতক্ত বকন নন–স্টথাইক ব্থাটিম্থাশনর বষেশত্র ব্বহথার করথা হশব নথা?  িওয়থাল 
কশরশিন রতবচন্দ্রন অতশ্বন।

গিবথাশরর আইতপএশল জি বথাটলথারশক মথানকথাতডং আউট কশর বেথারশগথাল বফশল তদশয়তিশলন 
অতশ্বন। স্পশষে েুতক্তও তদশয়তিশলন। এবথার ঘতুরশয় মথানকথাতডং আউটশক িমেন্ কশর এই তপিনথার বশলন, 
‘ নন–স্টথাইকথার দু–ফুট এতগশয় দু–রথান বনওয়থার বষেশত্র শুধু বথাড়তি িতুবশধই বনয় নথা, ওই ব্থাটিম্থানশক 
আবথারও পশরর বল বখলথার িশুেথাগ কশর বদয়। এশি পশরর বশল চথার বথা িয় রথান হওয়থার িম্ভথাবনথা ববশড় 
েথায়। ব্থাটিম্থান বদশল বগশল বিই িশুেথাগ কম। িথাই ববথালথারশদর স্থাশে ্প্েতুক্তর ব্বহথাশর ব্থাটিম্থাশনর 
এই বথাড়তি িতুবশধ বন্ধ করথা উতচি। এরকম পতরতস্তিশি প্তিবথার বল ও রথান বথাতিল কশর বদওয়থা 
দরকথার।’  পরষেশণই তিতন বেথাগ কশরন, ‘ এমতনশিই তক্শকশট এখন ববথালথারশদর ওপর চথাপ ববতে। এরকম 
পতরতস্তিশি বখলথায় ভথারিথাম্ রথাখশি এশষেশত্র প্েতুক্তর ব্বহথার বহথাক। রেন্ ফুট বনথা বল বদখথার জন্ 
বিথা প্শি্ক বশল প্েতুক্তর ব্বহথার হয়। এশষেশত্রও বিটথাশকই কথাশজ লথাগথাশনথা বেশি পথাশর।’ 
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আইএিএল বেশক ি্থালথাতর ক্থাপ, 
অে্থাৎ একটি দল ফুটবলথারশদর তপিশন 
কি টথাকথা খরচ করশি পথারশব িথার 
িশব্থাচ্চ িবীমথা িুশল বদওয়থার প্স্থাব 
তদল এটিশক বমথাহনবথাগথান। িব দশলর 
জবেশক আইএিএশলর আশয়থাজক 
এফএিতডএশলর কথাশি এই প্স্থাব 
বরশখশি িথারথা।

তনয়ম অনুেথায়বী, আইএিএশলর 
প্শি্ক দল প্তি মরশুশম ফুটবলথারশদর 
তপিশন িশব্থাচ্চ ১৬.৫ বকথাটি টথাকথা খরচ 
করশি পথারশব। এর মশধ্ই ফুটবলথারশদর 
বথাতে্ক ববিন এবং ববথানথাি অতেভুক্্ত 
রশয়শি। এটিশক বমথাহনবথাগথাশনর এই 
প্স্থাবশক িমে্ন জথাতনশয়শি মুম্বই তিটি 
এফতি, েথারথা ম্থান তিটির িশঙ্গ গথঁাটিড়থা 
ববঁশধশি। িম্প্রতি িথাঁরথা বগথায়থা বেশক ১. ৬ 
বকথাটি টথাকথা তদশয় হুশগথা ববথামথািশক িুশল 
বনওয়থার ব্থাপথাশর অশনকটথাই এতগশয় 
তগশয়শি। িশব এটিশক বমথাহনবথাগথাশনর 
িরশফ খবশরর িি্িথা স্বীকথার করথা হয়তন।

এফএিতডএল িূশত্র খবর, এটিশক 
বমথাহনবথাগথান প্স্থাব রথাখশলও, ২০২০–
২১ মরশুশম ি্থালথাতর ক্থাপ িুশল 
বদওয়থা হশচ্ নথা। আগথামবী মরশুশম এই 
প্স্থাব তনশয় আশলথাচনথা হশব। িথারপর 
ি্থালথাতর ক্থাপ বিথালথার ব্থাপথাশর িব 
দশলর মিথামি তনশয় চূড়থাতে তিধেথাতে 
বনওয়থা হশব।    

িংবথাদ িংস্থা
তদতলি, ২৮ জুলথাই

োর েির জাতীয় িললর জাপসন োপিলয়লি্ 
পেপ্, তাযঁলকই পিও্ িলি োকপরর জ্্ 
আলেি্ করলত হলছে সিংসার োলাল্ার 
জ্্। ২০১৫–১৯, ভারলতর প্রপতেন্ধী 
পরিলকে িলল চখলললি্ িীল্শ সাই্। 
চিশলক চ্তৃবেও পিলয়লি্। েির 
িযঁয়পরিলশর িীল্শ জন্ম চথলকই চিাপলওয় 
আরিান্ত। স্তী ও এক েিলরর সন্তা্লক 
প্লয় কীভালে সিংসার োলালে্, চভলেই 
িালছে্ ্া িীল্শ। 

জা্লত চিলরলি্ জাতীয় চরাি 
পেলরাধী সিংথিায় ( ্ ারা)  পিওল্র একটি 
িি ফাযঁকা রলয়লি। ওই োকপর চিলত 
মপরয়া িীল্শ। েলললি্, ‘ আপম এখ্ 
৩৫। গ্্াজ্লয়শল্ প্রথম েির েললি। 
১২ ক্ালসর ির শুধ্ই পরিলকে চখললপি। 
ভারলতর হলয় প্রপতপ্পধবে কলরপি। পকন্তু 
এখ্ আমার কালি োকা চ্ই। শুল্পি 
্ারায় পিওল্র িি ফাযঁকা আলি।  স্াভাপেক 
মা্ষ্লির আলেিল্র েয়সসীমা ২৫। 
শারীপরক প্রপতেন্ধীলির জ্্ ৩৫ েির। 
তাই সরকাপর োকপরর জ্্ এোই আমার 
চশষ স্লোগ।’  

২০১৫ সালল োিংলালিলশ িাযঁে চিশীয় 
প্রপতলোপগতায় োর ম্ালে আে উইলকে 
প্লয়পিলল্। আপথনক সকেলে দুুঃখ রলয়লি। 
েলললি্, ‘ অক্ষম, এো কখ্ও ে্পিইপ্ 
পরিলকলের প্রপত ি্াশল্র জ্্।’   

েলকাললে চখলয় 
চফলতাম:  পেরাে

দলগুশলথা িব ঠিক করুক: তব্রশজে

গথাশি ওেথার এই িতব টুইটথাশর বপথাস্ট করশলন তবরথাট বকথাহতল।

 আজকথাশলর প্তিশবদন

চখলাধ্ললা কলে চথলক শুরু করা োয়, 
তা প্লয় মগেলোর পেপভন্ন রিীড়াসিংথিার 
সলগে আললাে্ায় েলসপিলল্ রালজ্র 
রিীড়ামন্তী অরূি পেশ্াস। আগলস্ট আোর 
বেেক করলে্ পতপ্। 

 অরূি েলল্, ‘ তাড়াহুলড়া করা ঠিক 
্য়। মা্্লষর জীে্ অল্ক ম্ল্ো্। 
চকন্দীয় রিীড়ামন্তলকর ্ য়া প্লিনপশকার 
অলিক্ষায় আপি। চসো চিলল আগলস্ট 
আোর সকললর ম্লখাম্পখ হে।’  

পতপ্ আরও জা্া্, ‘ চকন্দীয় 
রিীড়ামন্তীর এক রাজ্, এক চখলার 
্ীপতলত সায় পিইপ্। এো চ্ােনস 
কাউপসিললর সোই সমথন্ করলি্। 
এিাড়া জলিাইগুপড়লত পেি্ল অথন 
খরে কলর চ্ােনস কমললেসে বতপর কলর 
সাইলক পিলয়পিলাম। পকন্তু চসো চকা্ও 
কালজই লাগায়প্ সাই। রিীড়ামন্তী পকলরণ 
পরপজজ্র চগােলরও এল্পি পেষয়ো। পতপ্ 
কী িিলক্ষি চ্্ চিখা োক।’  

বেেলক পিলল্ িপক্ষণ েপসরহালের 
পেধায়ক প্রাক্ত্ ফ্েেলার িীলিন্দ ্পেশ্াস। 
মহলমরাল্র ফ্েেল সপেে হওয়া এেিং 
আমফা্ ও অপতমারীলত সমস্ায় িড়া 
মা্্লষর িালশ িাযঁড়াল্ার জ্্ চ্ােনস 
কাউপসিললর প্রপতপ্পধরা অপভ্ন্দ্ জা্া্ 
িীলিন্দ্লক। আগলস্টর বেেলকর পসদ্ালন্তর 
ওিরই প্ভনর করলি মহলমরাল্র পবিতীয় 
পরপভশ্ আই পললগর প্রস্তুপত শুরুর পি্।  

 আজ ভাে্নয়াল চমাহ্োগা্ পিেস

 তিতরজ তজিশলন রুটরথা 
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িংবথাদ িংস্থা, দুবথাই, ২৮ জুলথাই:  
দবীঘ্তদন বখলথা বন্ধ। ফশল 
আইতিতি–র ওয়থানশড র্থাতঙ্কংশয় 
ব্থাটিম্থানশদর িথাতলকথায় প্েম 
দুইশয় বকথানও বদল হল নথা। ৮৭১ 
পশয়ন্ তনশয় এক নম্বশর েথাকশলন 
তবরথাট বকথাহতল। ১৬ পশয়ন্ তপিশন 
তবিিবীয় স্থাশন বরথাতহি েম্থা। িৃিবীয় 
স্থাশন পথাতকস্থাশনর বথাবর আজম। 
ববথালথারশদর িথাতলকথায় তবিিবীয় স্থাশন 
রশয়শিন েেপ্বীি বুমরথা ( ৭১৯) । 
তিন পশয়ন্ এতগশয় েবীে্স্থাশন 
তনউতজল্থাশন্ডর বরেন্ ববথাল্ট। প্েম 
দে অলরথাউন্ডথাশরর মশধ্ একমথাত্র 
ভথারিবীয় রববীন্দ্র জথাশদজথা। তিতন 
অষ্টম স্থাশন রশয়শিন। 

 পেরাে শীলষনই
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