মাহমুদুল্লাহেক হািরেয় ফাইনােল
নাজমুল
আিফফ েহােসন ধ্রুবর ৯৮ রান, মুশিফেকর িফফিট এবং এরপর েবালারেদর
ৈনপুণ্েয িবিসিব প্েরিসেডন্টস কাপ ওয়ানেড টুর্নােমন্েটর চতুর্থ
ম্যােচ আবােরা মাহমুদুল্লাহ একাদশেক হারােলা নাজমুল একাদশ। আজ
শিনবার টুর্নােমন্েটর দ্িবতীয় পর্েবর লড়াইেয় নাজমুল একাদশ ১৩১
রােনর বড় ব্যবধােন হািরেয়েছ মাহমুদুল্লাহ একাদশ।

এর আেগ প্রথম পর্েব মাহমুদুল্লাহ একাদেশর িবপক্েষ ৪ উইেকেট
িজেতিছেলা নাজমুল একাদশ। িতন ম্যাচ েশেষ ২ জেয় ফাইনােলর পেথ
ভােলাভােব িটেক রইেলা নাজমুল একাদশ। আর সমান েখলায় দ্িবতীয় হার
িনেয় েরস েথেক চ্যুিতর পেথ মাহমুদুল্লাহ বািহনী।

আজ িমরপুর েশের বাংলা জাতীয় ক্িরেকট স্েটিডয়ােম প্রথেম ব্যাট কের
৫০ ওভাের ৮ উইেকেট ২৬৪ রান কের নাজমুল একাদশ। ধ্রুব ৯৮ ও
মুশিফকুর রিহম ৫২ রান কেরন। এছাড়া েশষিদেক ইরফান শুক্কুর ৩১ বেল
অপরািজত ৪৮ রান কেরন।

এ ম্যােচ টস িজেত প্রথেম িফল্িডং েবেছ েনন মাহমুদুল্লাহ একাদেশর
অিধনায়ক মাহমুদুল্লাহ িরয়াদ। ব্যাট হােত েনেম ব্যািটং িবপর্যয়
ঘেট নাজমুল একাদেশর। ৩১ রােন ৩ উইেকট হারায় তারা। পারেভজ েহােসন
ইমন ১৯, েসৗম্য সরকার ৮ ও অিধনায়ক নাজমুল েহােসন শান্ত ৩ রান কের
আউট হন। েসৗম্য ও শান্তেক িশকার কেরন মাহমুদুল্লাহ একাদেশর েপসার
রুেবল েহােসন। ইমনেক েফরান আেরক েপসার সুমন খান।

তেব আিফফেক িনেয় শুরুর ধাক্কা দারুণভােব কািটেয় ওেঠন আেগর
ম্যােচর েসঞ্চুিরয়ান মুশিফক। মাহমুদুল্লাহ একাদেশর েবালারেদর
পিরকল্পনােক আয়ত্েব িনেয় দেলর রােনর চাকা ঘুিরেয়েছন মুশিফক-আিফফ।

দেলর স্েকার েদড়শও অিতক্রম কেরন মুশিফক ও ধ্রুব। তােদর ব্যািটং
দৃঢ়তায় লড়াইেয় েফের নাজমুল একাদশ। দলেক বড় স্েকার এেন েদয়ার পেথই
িছেলন এই দুজন। মুশিফেকর পর েনেমও েসঞ্চুিরর েদাড়েগাড়ায়ও েপৗঁেছ
যান ধ্রুব। দারুণ েমজােজ েখলিছেলন িতিন। িকন্তু ৩৯তম ওভােরর
পঞ্চম বেল স্বপ্ন ভঙ্গ হয় আিফেফর। েসঞ্চুির েথেক মাত্র ২ রান
দূের থাকেত প্রিতপক্ষ অিধনায়ক মাহমুদুল্লাহ িরয়ােদর বেল েলগ
িবেফার হন ধ্রুব। ১০৮ বেল ১২িট চার ও ১িট ছক্কায় ৯৮ রান কেরন এই
তরুণ। চতুর্থ উইেকেট মুশিফেকর সােথ েযাগ কেরন ১৪৭ রান।

৪২তম ওভাের িবদায় ঘেট মুশিফেকরও। মাহমুদুল্লাহ একাদেশর েপসার
এবাদত েহােসেনর বেল আউট হন িতিন। ধীরলেয় েখলা মুশিফক মাত্র ১িট
চাের ৯২ বল েখেল িনেজর ইিনংসিট সাজান।

দলীয় ১৮৭ রােনর মধ্েয মুশিফক-ধ্রুবর আউেটর পর নাজমুল একাদশেক
লড়াই করার মত পুঁিজ এেন েদন েতৗিহদ হৃদয় ও ইরফান শুক্কুর। ব্যাট
হােত ঝড় েতােলন শুক্কুর। ষষ্ঠ উইেকেট হৃদয়-শুক্কুর িমেল ৪৬ বেল
৭০ রােনর জুিট গেড়ন। ২৯ বেল ২৭ রান কের হৃদয় িফরেলও ৩১ বেল ৪িট
চার ও ২িট ছক্কায় অপরািজত ৪৮ রান কেরন শুক্কুর। ফেল ৫০ ওভাের ৮
উইেকেট ২৬৪ রােনর সংগ্রহ পায় নাজমুল একাদশ।

মাহমুদুল্লাহ একাদেশর পক্েষ রুেবল েহাসাইন ৫৩ রােন ৩িট, এবাদত
েহাসাইন ৬০ রােন ২িট ও সুমন খান ৫২ রােন ১িট উইেকট েনন।

জেয়র জন্য ২৬৫ রােনর লক্ষ্েয েনেম ভােলা শুরু করেত পােরিন
মাহমুদুল্লাহ একাদশ। মাত্র ৪ রান করা ওেপনার ইমরুল কােয়সেক
িফিরেয় েদন নাজমুল একাদেশর েপসার আল-আিমন েহােসন। শুরুর ধাক্কাটা
আর
সামােল
উঠেত
পােরিন
মাহমুদুল্লাহ
একাদশ।
পেরর
িদেকর
ব্যাটসম্যানরাও দ্রুত প্যািভিলয়েন েফেরন। ৯৭ রােন মধ্েয ৬ উইেকট
হািরেয় লড়াই েথেক িছটেক পেড় তারা।

বাঁ-হািত স্িপনার নাসুম আহেমেদর ঘূর্িণর সঙ্েগ েপসার আবু জােয়দ
রািহর েবািলং েতােপ স্বীকৃত ব্যাটসম্যানরা বড় ইিনংস েখলেত ব্যর্থ

হন। িলটন দাস ২৭, মাহমুদুল হাসান ১৩ ও মাহমুদুল্লাহ িরয়াদ ১১ রান
কের নাসুেমর িশকার হন। আর েমািমনুল হকেক (১৩) ও সাব্িবর রহমােক
(১০) িবদায় েদন আবু জােয়দ।

েসইসঙ্েগ েটল-এন্ডাররাও ব্যর্থতার পিরচয় িদেল ৩২.১ ওভাের ১৩৩
রােনই অলআউট হয় মাহমুদুল্লাহ একাদশ। দেলর পক্েষ সর্েবাচ্চ ২৮ রান
কের অপরািজত থােকন উইেকটরক্ষক নুরুল হাসান েসাহান।
নাজমুল একাদেশর হেয় নাসুম আহেমদ ২৩ রােন ৩িট, আবু জােয়দ ৩৪ রােন
৩িট ও িরসাদ আহেমদ ২৬ রােন ২িট উইেকট েনন। ম্যাচ েসরা হেয়েছন
নাজমুল একাদেশর আিফফ েহােসন ধ্রুব।

স্েকার কার্ড (টস- মাহমুদুল্লাহ একাদশ):
নাজমুল একাদশ: ২৬৪/৮, ৫০ ওভার (ধ্রুব ৯৮, মুশিফক ৫২, শুক্কুর ৪৮,
রুেবল ৩/৫৩, এবাদত ২/৬০)। মাহমুদুল্লাহ একাদশ: ১৩৩/১০, ৩২.১ ওভার
(নুরুল ২৮, িলটন ২৭, নাসুম ৩/২৩, আবু জােয়দ ৩/৩৪)।
ফল: নাজমুল একাদশ ১৩১ রােন জয়ী।

