খুলনা েজলা ৬ উইেকেট
েজলােক পরািজত কেরেছ

ঢাকা

খুলনা েজলা চ্যাম্িপয়ন
েরাববার (১৫ েম) পাবনা শহীদ আিমন উদ্িদন স্েটিডয়ােম ৩৬ তম জাতীয়
ক্িরেকট প্রিতেযািগতার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্িঠত হয়।
বাংলােদশ ক্িরেকট েবার্েডর পৃষ্ঠেপাষকতায় ও পাবনা েজলা ক্রীড়া
সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩৬ তম জাতীয় ক্িরেকট চ্যাম্িপয়নশীপ’১৫-১৬
এর চুড়ান্ত পর্েবর েখলায় ফাইনাল েখলায় খুলনা েজলা ৬ উইেকেট ঢাকা
েজলা েক পরািজত কেরেছ।
পাবনা

শহীদ

এ্যাডেভােকট

আিমন

উদ্িদন

স্েটিডয়ােম

অনুষ্িঠত

িনর্ধািরত ৫০ ওভােরর এ েখলায় ঢাকা েজলা টেস জয়লাভ কের প্রথেম
ব্যাট করেত েনেম িনর্ধািরত ৫০ ওভাের ৯ উইেকট হািরেয় ২০৪ রান
সংগ্রহ কের।
দেলর পক্েষ আিশকুল ইসলাম ৫৮, রায়হান শরীফ ৩০ অপঃ, রাইসুল ইসলাম
২৫, আজমীর আহেমদ ২০, রিন েহােসন ১৮, ইসহাক সজল ১৪ ও িমরাজ েহােসন
১৩ রান সংগ্রহ কের এবং অিতিরক্ত েথেক আেস ১০ রান। খুলনা েজলার
পক্েষ মাসুম খান ২৬ রােন ৩িট এবং রািজবুল ইসলাম ও আল ইমরান
যথাক্রেম ২৭ ও ৪০ রােন ২ িট কের উইেকট লাভ কের।
জবােব খুলনা েজলা ৪১.২ ওভাের ৪ উইেকট হািরেয় জেয়র জন্য
প্রেয়াজনীয় ২০৯ রান সংগ্রহ কের। দেলর পক্েষ আসলাম আলী ৮৮ অপঃ,
সাদমান কিবর ৭৮, আিরফুজ্জামান ১২ ও েমাসাদ্েদক ইফেতখার ১০ রান
সংগ্রহ কের এবং অিতিরক্ত েথেক আেস ১০ রান ।
ব্যািটং ৈনপুণ্েযর জন্য খুলনা েজলার আসলাম আলী ম্যান অফ িদ ম্যাচ

মেনানীত হয় । ম্যান অফ িদ িসিরেজর পুরস্কার লাভ কের খুলনা েজলার
অিধনায়ক েমাসাদ্েদক ইফেতখার।
েখলায় ম্যাচ েরফারী িহসােব দািয়ত্ব পালন কেরন েমারেশদুল আলম
েচৗধুরী , আম্পায়ার েমাঃ ইমরান পারেভজ িরপন ও েমাঃ আখতারুজ্জামান
খান, িরজার্ভ আম্পায়ার ইশিতয়াক আহেমদ নািদমা, িড/এল ম্যােনজার এ
আর মল্িলক রিন, স্েকারার রাইসুল ইসলাম িরজন এবং স্েকারেবার্ড
েসজান ও েসাহান।
েখলা েশেষ প্রধান অিতিথ িহসােব উপস্িথত েথেক পুরস্কার িবতরণ কেরন
বাংলােদশ পুিলেশর রাজশাহী েরঞ্েজর িডআইিজ এম খুরশীদ েহােসন।
সভায় সভাপিতত্ব কেরন পাবনা েজলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপিত ও পাবনা
েজলা েজলা প্রশাসক েরখা রানী বােলা। িবেশষ অিতিথ িহসােব উপস্িথত
িছেলন পাবনা েজলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপিত ও পাবনার পুিলশ সুপার
আলমগীর কবীর, বাংলােদশ ক্িরেকট েবার্েডর টুর্েিণমন্ট কিমিটর
েচয়ারম্যান ও পিরচালক সাইফুল আলম স্বপন েচৗধুরী, অন্যান্যেদর
মধ্েয পাবনা েজলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপিত এস. মুস্তািকম সবুজ,
বাংলােদশ
ক্িরেকট
েবার্েডর
ট’র্ণােমন্ট
কিমিটর
েমম্বার
েসক্েরটারী ওমর েহােসন, েকা-অর্িডেনটর েজ আর মল্িলক জিন, পাবনা
েজলা ক্িরেকট আম্পায়ার্স এন্ড স্েকারার্স এেসািসেয়শেনর সভাপিত
েগৗতম সরকার েগারা সহ ক্িরেকট সাব-কিমিটর সদস্যগণ উপস্িথত িছেলন।

