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িনউজ েডক্স : দাপুেট জেয় ত্িরেদশীয় িসিরেজ শুভ সূচনা করল
বাংলােদশ। আজ েসামবার টুর্নােমন্েটর প্রথম ম্যােচ িহথ স্ট্িরেকর
িজম্বাবুেয়েক ৮ উইেকেটর বড় ব্যবধােন উিড়েয় িদল মাশরািফ িবন
মুর্তজার দল। তািমম-সািকবেদর দারুণ ব্যািটংেয় ১৭১ রােনর টার্েগেট
২৮.৩ ওভােরই েপৗঁেছ যায় িটম টাইগার। তেব ম্যাচিট একটা আক্েষপ হেয়
রইল তািমেমর জন্য (৮৪*)। প্রিতপক্েষর স্েকার েছাট হওয়ায়
েসঞ্চুিরর কাছাকািছ িগেয়ও অপরািজত েথেক মাঠ ছাড়েত হল েদশেসরা
ওেপনারেক।
িমরপুর েশর-ই-বাংলা স্েটিডয়ােম ১৭১ রােনর টার্েগেট ব্যািটংেয়
েনেম ঝেড়া সূচনা কেরন এনামুল হক িবজয়। সঙ্গী তািমম িছেলন
ধীরস্িথর। তেব প্রত্যাবর্তন ম্যােচ ইিনংস বড় করেত ব্যর্থ িবজয় ১৯
রােন িসকান্দার রাজার বেল ক্যাচ েদন। তািমেমর সঙ্গী হন তার
প্িরয়বন্ধু সািকব আল হাসান। ধীর শুরুর পর মুজরাবািনর এক ওভাের
িতন বাউন্ডাির েমের হাত েখােলন সািকব।

বড় ইিনংেসর আশা জািগেয়ও ৪৬ বেল ৩৭ রান কের িসকান্দার রাজার
দ্িবতীয় িশকার হন িবশ্বেসরা অল-রাউন্ডার। ভােঙ ৭৮ রােনর দারুণ
জুিট। সািকেবর িবদােয়র পর ক্যািরয়ােরর ৩৯তম হাফ েসঞ্চুির তুেল
েনন তািমম ইকবাল। ৬৭ বেল এই মাইলফলেক েপৗঁছেত ৫িট বাউন্ডাির
হাঁকান িতিন। হাফ েসঞ্চুিরর পর মুশিফকেক সঙ্গী কের আরও িবধ্বংসী
হেয় ওেঠন তািমম। মুশিফেকর সঙ্েগ অিবচ্িছন্ন ৬৩ রােনর জুিটেত দলেক
িজিতেয় মাঠ ছােড়ন েদশেসরা ওেপনার।
ম্যাচ েশেষ তািমম ৯২ বেল ৮ চার ১ ছক্কায় ৮৪ রােন অপরািজত থােকন।
তার সঙ্গী মুশিফকুর রিহম অপরািজত ১৪ রােন মাঠ ছােড়ন। িজম্বাবুেয়র
হেয় দুিট উইেকটই িনেয়েছন িসকান্দার রাজা। আগামী ১৯ জানুয়াির
শ্রীলঙ্কার িবপক্েষ টাইগারেদর দ্িবতীয় ম্যাচ। এর আেগ ১৭ জানুয়াির
িজম্বাবুেয়র িবপক্েষ মােঠ নামেব শ্রীলঙ্কা।
এর আেগ ত্িরেদশীয় িসিরেজর প্রথম ম্যােচ টেস েহের িফল্িডংেয় েনেম
সািকেবর ঘূর্িণর িশকার হয় িজম্বাবুেয়। ইিনংেসর প্রথম ওভােরই
সেলামন িমর (০) এবং এরিভনেক (০) িফিরেয় েজাড়া আঘাত হােনন িতিন।
অিভজ্ঞ মাসাকাদজােক ১৫ রােন মুশিফেকর তালুবন্িদ কেরন অিধনায়ক
মাশরািফ। িসকান্দার রাজােক িনেয় ঘুের দাঁড়ােনার েচষ্টা কেরিছেলন
ব্েরন্ডন েটইলর। িকন্তু ‘কাটার মাস্টার’ মুস্তািফজুর রহমােনর বেল
মুশিফেকর গ্লাভসবন্িদ হয় ২৪ রােনই থােম তার ইিনংস।
এরপর ম্যালকম ওেয়লারেক (১৩) সাব্িবর রহমােনর তালুবন্িদ কের
ক্যািরয়ােরর তৃতীয় উইেকট তুেল েনন সানজামুল। ধ্বংসস্তুেপ দাঁিড়েয়
একাই লড়াই করিছেলন পািকস্তািন বংেশাদ্ভুত িসকান্দার রাজা।
নািসরেক বাউন্ডাির হাঁিকেয় ৯২ বেল ২িট কের চার ও ছক্কায় তুেল েনন
ক্যািরয়ােরর নবম হাফ েসঞ্চুির। েসই নািসেরর িফরিত ওভােরই ৫২ রােন
রান-আউট হেয় যান িতিন।
িজম্বাবুেয় অিধনায়ক গ্রােয়ম ক্েরমারেক (১২) রুেবেলর তালুবন্িদ
কের তৃতীয় িশকার ধেরন সািকব। ৪৮তম েসই রুেবেলর েজাড়া আঘােত িফেরন
িপটার মুর (৩৩) আর চাতারা (০)। হ্যাটট্িরেকর সুেযাগিট কােজ
লাগােত পােরনিন এই গিত তারকা। ব্েলিসং মুজরাবািনেক (১) েবাল্ড
কের েশষ েপেরকটা ঠুেক েদন মুস্তািফজুর রহমান। ৪৯তম ওভাের ১৭০
রােন অল-আউট হয় িজম্বাবুেয়।

