
এক নজরে
বিরাটকে পরামর্শ
দেকিন না আফ্রিবে

দীর্ঘ সময় ধরে োনা না
থাকাে কােরে সমার�াচনায়
বিদ্ধ বিোট ককাহল�।
প্াক্তন ভােত অধধনায়রকে

পারে কথরক োবহদ আবরিধদ জাবনরয়
ধদর�ন, লতবন ককানও পোমে্ঘ ধদরত
যারিন না ভােতীয় তােকারক।
ির�রেন, “বিোট অরনক িড় মারনে
লরিরকটাে। ওে সলতযিই পোমরে্ঘে
প্রয়াজন কনই। বনরজই অনুভি
কেরে, দ্রুত কচনা েরদে োরন বিেরত
হরি।”

সরকেন শ্রীরাম
আইবপএর� বিরেষ গুরুত্ব
ধদরত অর্রেল�য়া দর�ে
সরগে সম্পরক্ঘ ইলত কটরন
ধদর�ন শ্রীধেন শ্রীোম।

লতবন ির�রেন, “টানা েয় িেে এই
দর�ে স্পিন কিাল�ং ককাচ বহরসরি
কাজ করেবে। তাই সরে আসাে
লসদ্ধান্ত বনরত হ�।” জাবনরয়রেন,
আইবপএর� আিাে আেলসবিে হরয়
নতুন মরনাভাি বনরয় কাজ কেরত
চান। এখন অরনক কখা�া মরন কাজ
কেরত পােরিন।

দেতাকেন রুকসা
বের� রুরসাে ৫৫ ির�
অপোলজত ৯৬ োরনে
সিুারদ ববিতীয় ধট-কটারয়ন্টি
মযিারচ দলষিে আবরিকা

(২০৭-৩) ৫৮ োরন হাবেরয়রে
ইং�যিান্ডরক। রুরসাে ইবনংরস বে�
দেধট চাে এিং পাঁচধট েয়। এ োড়া
কেজা কহনবরিক্স ৩২ ির� ৫৩ োন
করেন। জিারি ইং�যিারন্ডে ক্াে
১৪৯। কিয়াের্া ৩০ োন করেন।
তাব্াইজ োমলস ২৭ োরন লতন
উইরকট কনন।

বনরাসক্ত ক্লপ
আজ, েবনিাে কবমউবনধট
বেল্ড িাইনা� ধদরয় নতুন
মেসমু শুরু কেরত চর�রে
ল�ভােপ�ু। প্লতপষি

মযিারচে্াে লসধট। তাে আরে মহম্মদ
সা�াহরদে মযিারনজাে য়ুরে্ঘন ক্লপ
জাবনরয় ধদর�ন, েত মেসরুমে ি�
লতবন ভুর� বেরয়রেন। ক্লপ ির�রেন,
“আবম কপোদাে। অতীত বনরয় কিবে
ভািরত পাবে না। েত মেসরুম চােধট
কখতাি জরয়ে সরুযাে হাতোড়া
করে খাোপ ক�রেবে�। বকন্তু
কসটা ভু�রতও মাত্র একধদন সময়
বনরয়বে�াম।”

দেেকিন িাটোর
দলষিে আবরিকা ধট-কটারয়ন্টি
লরিরকট ল�রে কখ�রিন
ইং�যিারন্ডে সীবমত
ওভারেে দর�ে অধধনায়ক

জস িাট�াে। লতবন োড়াও এই
প্লতরযাবেতায় কখ�রিন অ�োউন্ডাে
ল�য়াম ল�লভংর্ান এিং অলভজ্ঞ
মইন আল�। তরি ককান দর�ে হরয়
তাঁো কখ�রিন, তা এখনওপিষ্ট
নয়। খিু সম্ভিত নতুন িেরেে ১২
জানুয়াবে শুরু হরি প্লতরযাবেতা।

ভারকতর েয়
প্থম মযিারচ কহরে কের�ও
চ�লত অনূর্্ঘ ২০ সাি
িুটির� শুরিিাে ভােত
৪-০ কোর� হাবেরয় ধদরয়রে

শ্রী�ঙ্ারক। ভােরতে হরয় কজাড়া
কো� করেন পাধথ্ঘি েগে। এ োড়া
িাবক দুধট কো� করেন বহমাংে জাংো
এিং গুেবকোত লসংহ। মযিারচে আরে
প্য়াত কিডারেেরনে এন্ক্সবকউধটভ
কবমধটে সদসযি গু�াি কচৌহারনে জনযি
এক বমবনট নীেিতা পা�ন কো হয়।

অস্বফ্তিকত িায়ান্শ
ল�ভােপ�ু কথরক সাধদরয়া
মারনরক বনরয় আসা হর�ও
েিাট্ঘ ক�য়ানডব্ে পবেিত্ঘ
এখনও খুঁরজ পায়বন িায়ান্ঘ

বমউবনখ। তা বনরয়ই ধচবন্তত মযিারনজাে
ইউল�য়ান নাে�সমযিান। লতবন
ির�রেন, “ওে মরতা িুটি�ারেে
পবেিত্ঘ খুঁরজ পাওয়া খিুই কধিন।
মারনে মরতা িুটি�াে এই ক্লারি
এর�ও ক�য়নডব্ে পবেিত্ঘ এখনও
খুঁরজ পাইবন। কসটা আমাে কারে িড়
ধচন্তাে কােে।”

বমকেই ভরসা
বকংিদবন্ত িমু্ঘ�া ওয়ান
কেলসং রিাইভাে বমখারয়�
শুমাখারেে কের� বমক
কসো আকষ্ঘে হরয় উিরিন

অযিা্ন মাধট্ঘ ন দর�ে। এমনই মরন
করেন কসিালতিয়ান কভরতে�। লতবন
ির�রেন, “বমকরক খিু কাে কথরক
�ষিযি করেবে। ও িমু্ঘ�া ওয়ান গ্ররহ
�ম্া করাড়া হরত চর�রে।’’

n মহডা: এই ছবি প�োস্ট করে
েোফোরেল নোদোল ললখরলন, “প্রিল
গেরে প�োেকদরে অনুশীলন শুরু
করে দদরেবছ।” ইনস্টাগ্টাম

হেমনপ্রীরতে কীলত্ঘ
কেনওরেলথ পগেস েবিলো লরিরকরে প্রথে ি্োেোে বিরসরি
িোফরসঞু্বে ভোেত অদিনোেরকে। তরি পিরে পগল দল। ১৬ দেো
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ক�কাতা শবনিোে ৩০ �ুলোই ২০২২
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দরাহহত-োফ্ত্শ কের োপকট
প্রথম ম্াকে েয় ভারকতর

েয় বেকয়ই শুরু হাম্পিকের
বনজস্ব প্লতরিদন

২৯ জু�াই: �ে দদরেই ৪৪তে দোিো
অললম্পিেোরে যোত্ো শুরু িল ভোেতীে
দরলে। ওর�ন এিিং েবিলো বিভোগ, দুই
�োেগোরতই �ে প�রেরছ ভোেত।
পেরেরদে বিভোরগ শীরমিোছোই

ভোেত ‘এ’ দল সির�ই িোবেরে
দদরেরছ তোল়িবকস্োনরক। ‘বি’ দল
িোবেরে দদরেরছ ওরেলসরক। দুদে
ে্োরচই ভোেত প�রত ৩-০ ফরল।
ভোেরতে লতন েবিলো গ্্োন্ডেোস্টোে

দোিোডু পকোরনরু িোম্পি, আে তিশোলী
এিিং ভলতি কুলকোবনম সির�ই তোঁরদে
ে্োরচ ল�রতরছন। ‘লস’ দলও প্রথে
ে্োরচ ল�রতরছ।

পছরলরদে বিভোরগ ভোেরতে লতন
দলই সোড়ম্বরে �ে দদরে শুরু করে
অলভযোন। তোরদে প্রলত�ক্ষ বছল
যথোরিরে ল়িম্বোরিোরে, সিংযতুি আেি
আবেেশোবি এিিং দলক্ষণআবরিকো।
এ দদন দোিো অললম্পিেোরেে

পখলোে উর্োিন করেন পকন্দীে
রিীড়োেন্তী অনেুোগ ঠোকুে। লতবন
প্রথে চোল পদন গ্্োন্ডেোস্টোে দোিোডু
বিদদত গু�েোলতে বিরুরধে। বছরলন
�োঁচিোরেে বিশ্বচ্োম্পিেন দোিোডু
বিশ্বনোথন আনন্দ, বফরে পপ্রলসরেন্ট
আকম োদদ পভোরকম োলভচ, সিমভোেতীে
দোিো সিংস্োে পপ্রলসরেন্ট সঞ্জে
ক�েূ এিিং অললম্পিেোে বেরেক্টে
ভোেত লসিংি পচৌিোন।

বনজস্ব সংিাদদাতা

দে-পেোরেন্ন্ট বিশ্বকো� যত এবগরে
আসরছ, ততই দো�ে িোড়রছ পেোবিত
শেমোে। পশর িোরেেআইব�এল পথরকই
েোরনে খেো বছল তোঁে ি্োরে। বকন্তু
গত ইিংল্োন্ড সফরে িহু দদন �রে
িোফরসঞু্বে আরস তোঁে ি্োরে। ওরেস্ট
ইলন্ডর�ে েোদেরত �ো েোখোে �রে
প্রথে ে্োরচই িোফরসঞু্বে। সযূমকুেোে
যোদরিে সরগে ওর�ন কেরত পনরে
৪৪ িরল ৬৪ েোরনে ইবনিংস উ�িোে
পদন পেোবিত। পশররে দদরক ১৯ িরল
অ�েোল�ত ৪১ েোরনে ইবনিংস পখরলন
দীরনশ কোলতম ক। তোঁরদে পসৌ�রন্ই
২০ ওভোরে ছে উইরকে িোবেরে ১৯০
েোরন প�ৌরঁছ পগল ভোেত। �িোরি ২০
ওভোরে আে উইরকরে ১২২ েোরন
আেরক যোে ওরেস্ট ইলন্ড�। ভোেত
প�রত ৬৮ েোরন।
দে-পেোরেন্ন্ট লসবের়িে প্রথে

ে্োরচ ি্োরে-িরল দো�ে ভোেতীে
লরিরকেোেরদে। ি্োে িোরত যদদ তোেকো
িরে ওরঠন পেোবিত ও কোলতম ক। িল
িোরত তোঁরদে ইবনিংরসে েযমোদো েোখরলন
অশমদী� লসিংি, আে অবশ্বন ও েবি
বির্োই। লতন �রনই পনন দু’দে করে
উইরকে। একউইরকে ভুিরনশ্বে কুেোে
ও েিীন্দ �োরে�োে।
পেোবিত ও কোলতম ক িেোিেই

ভোল িনু্। ২০২১ সোরল ভোেরতে
ইিংল্োন্ড সফরেে সেে িোেোভোর্
দদরত বগরেবছরলন কোলতম ক। পসই সেে
পেোবিত তোঁরক িরলবছরলন, ‘‘এখনও
অরনক লরিরকে িোবক পতোেোে েরি্।’’
তো বশকোেও করে পনন কোলতম ক। বকন্তু
এ িোরেে আইব�এরল কলকোতো নোইে
েোইেোসম তোঁরক পছরড় পদে। বনলোে
পথরক েে্োল চ্োরলঞ্জোসম ি্োগেোরলোে
তোঁরক তুরল পনে। বিেোে পকোিললে দরল
সরুযোগ প�রে নতুন করে লরিরকে�ীিন
শুরু করেন কোলতম ক। আইব�এরল তোঁে
দো�ে পদরখ ভোেতীে দরল পফেোরত
িোি্ িন বনিমোচরকেো। আন্ত�ম োলতক
লরিরকরেও স্বরনেে প্রত্োিতম ন ঘরে
তোঁে। িতম েোরন দে-পেোরেন্ন্ট বিশ্বকোর�ে
তোললকোে প্রথে নোেদে যদদ পলখো
িে পেোবিরতে, লতন অথিো চোে
নম্বরে থোকরিন কোলতম ক। তোঁে উ�রে
পেোবিরতে আস্োই বক আিোে �েুরনো

কোলতম করক বফবেরে দদল?
শুরিিোে বত্বনদোরদে তোরুিোে

েস ল�রত বফন্্ডিং কেোে লসধেোন্ত পনন
বনরকোলোস �েুোন। সযূমকুেোে যোদরিে
সরগে ওর�ন কেরত পনরে দুেন্ত শুরু
করেন পেোবিত। ৪৪ েোরনে ওর�বনিং
�ুদে গরড়ন তোঁেো। সযূমকুেোরেে ১৬
িরল ২৪ েোরনে ইবনিংসই ভোেতীে
ইবনিংরসে ছন্দ ততবে করে পদে।
আল়িোবে প�োরসরফে ১৪৬ বকবে
প্রলত ঘণ্োে পেললভোবে সু্� করে ছে
েোরেন সযূমকুেোে। তোরতই বকছুেো
েরনোিরল িোক্ো খোে বি�ক্ষ প�সোরেে।
ে্োরচে তৃতীে ওভোরে আবকল

পিোরসরনে প্রথে দুই িরলই
সযূমকুেোরেে ক্োচ িোতছোড়ো িে।
পসখোরনই আত্মবিশ্বোস িোক্ো খোে
ওরেস্ট ইলন্ড� বশবিরেে। আবকলই
পফেোন সযূমকুেোেরক। তোে �ে পথরক
দ্রুত লতন উইরকে িোেোে ভোেত। শনূ্
েোরন পফরেন প্রেেস আেোে। ১৪ েোন

করেন ঋরভ �ন্থ। ছরন্দ থোকো িোদদম কও
পফরেন এক েোন করে। পেোবিত বকন্তু
িোল ছোরড়নবন। বকরেো �রলে িরল
তোঁে রিন্টফুে �রুল ছে বনঃসরন্দরি
দদরনে পসেো শে বিরসরি পথরক পগল।
েোত্ ৩৫ িরল িোফরসঞু্বে সপিণূম িে
পেোবিরতে। পসই �োেগো পথরক আেও
১৪ েোন পযোগ করেআউে িন।

n ছকদে: সফল পেোবিত। (নীরচ)
ে্োরচে পসেো কোলতম ক। পিটিআই

জীিরনে কসো প্ালতি
কমাহনিাোন েত্ন: েযিাম
বনজস্ব সংিাদদাতা

পেোিনিোগোন েোরঠে েূল ফেক পথরক
ক্োি তোঁিু �যমন্ত সো�োরনো ফুল, সিু�-
পেরুন আরলোে। পগোলর�োরস্টে
ব�ছরন বিশোল েঞ্। এই পসই
পগোলর�োস্ট, ১৯৭৮ সোরল কলকোতো
ললরগে েোবিমরত ইস্টরিগেরলে বিরুরধে
ি্োকভললরত এখোরনই বিস্মে পগোল
করেবছরলন শ্োে থো�ো।
শুরিিোে বিরকরল পেোিনিোগোন

েোরঠ �ো দদরেই সিু�-পেরুন �োলসম
�রে পগোলর�োরস্টে কোরছ চরল
বগরেবছরলন শ্োে। িেরতো বফরে
যোওেোে পচষ্ো কেবছরলন ৪৪ িছে
আরগে পসই বিরকরল। িলবছরলন,
‘‘এই পগোলর�োরস্টই িোইসোইরকল
ভললরত আেোে �ীিরনে পসেো
পগোল করেবছলোে। আ� আেোে
�ীিরনে আেও একেো স্মেণীে দদন।
পেোিনিোগোন পয সম্োন দদল, তোে �ন্
সোেো�ীিন ঋণী থোকি। �ীিরনে পসেো
প্রোলতি। তরি েন খোেো� লোগরছ প্রদী�
কুেোে িরন্দ্ো�োি্োে, চুনী পগোস্বোেী,
সভুোর পভৌবেক, সেুল�ৎ পসনগুতি
বশিোল� িরন্দ্ো�োি্োরেে েরতো আেোে
লপ্রে েোনরুেো চরল যোওেোে।’’
করেোনো অলতেোবেে থোিোে গত

দু’িছে পেোিনিোগোন দদিরসে অনুষ্োন
িরেবছল ভোচুম েোলল। িো�োে িো�োে
সিু�-পেরুন সেথমকরদে উন্োদনো,
প্রোতিন ফুেিলোেরদে বেলনরেলো,

সিই থেরক বগরেবছল। শুরিিোে
দু�রুে আিোে উৎসরিে পসই পচনো
দৃশ্ বফেল েেদোরন।
বশশু সন্তোরনে িোত িরে

পেোিনিোগোন েোরঠ ঢুকরত ঢুকরত
এক িোিো পশোনোচ্ছেরলন তোঁে লপ্রে
ক্োরিে অতীরতে পগৌেিগোথো।
১৯১১ সোরলে এই দদরনই কী ভোরি
ইস্ট ইেকম শোেোেরক িোবেরে প্রথে
ভোেতীে দল বিরসরি আইএফএ
বশ্ড ল�রতবছল পেোিনিোগোন।
পেোিনিোগোরনে সদচি পদিোবশস দত্ত
িলবছরলন, ‘‘পেোিনিোগোন দদিস
�োলরনে েূল উরদেশ্ই িল ১৯১১
সোরলে ২৯ �ুলোইরেে ঐলতিোলসক
�েরক স্মেণ কেো। ভবির্ৎ প্র�রন্ে
কোরছ ইলতিোসরক তুরল িেো।’’

n স্ববীেৃফ্ত: �দক গলোে শ্োে
থো�ো। ছপি: িদুীপ্ত ভ�ৌপমে

দ্ারোর্শ

ভারত ১৯০-৬ (২০)
ওকয়স্ট ইফ্ডিে ১২২-৮ (২০)

ভারত
দরাহহত ে দহটমায়ার দিা দহাল্ার ৬৪n৪৪
সরূ্শ ে দহাল্ার দিা দহাকসন ২৪n১৬
দ্রেয়স ে দহাকসন দিা ম্ােেয় ০n৪
ঋষভ ে দহাকসন দিা পে ১৪n১২
হাবে্শে ে ম্ােেয় দিা দোকসফ ১n৩
োকরো ে পে দিা দোকসফ ১৬n১৩
োফ্ত্শ ে ন.আ ৪১n১৯
অহবিন ন.আ ১৩n১০
অফ্তবরক্ত ১৭
দমাট ১৯০-৬ (২০)
পতন: ১-৪৪ (সরূ্শ, ৪.৪), ২-৪৫ (দ্রেয়স, ৫.৫),
৩-৮৮ (ঋষভ, ৯.৬), ৪-১০২ (হাবে্শে, ১১.৫),
৫-১২৭ (দরহহত, ১৪.৫), ৬-১৩৮ (োকরো,
১৫.৬)।
কিাল�ং: ওরিদ ে্োককে ৪-০-৩০-১, প�সন
পিো্ডোে ৪-০-৫০-১, আবকল পিোরসন
৪-০-১৪-১, আল়িোবে প�োরসফ ৪-০-৪৬-
২, ওবেেোন চ্স্মথ ২-০-১৮-০, বকরেো �ল
২-০-২৪-১।

ওকয়স্ট ইফ্ডিে
কাই� ক কুমাে কিা অে্ঘদীপ ১৫n৬
ব্রুকস কিা কুমাে ২০n১৫
কহাল্ডাে কিা জারডজা ০n৪
পেুান ক পন্থ কিা অববিন ১৮n১৫
পাওরয়� কিা বির্াই ১৪n১৭
কহটমায়াে ক যাদি কিা অববিন ১৪n১৫
আবক� কিা অে্ঘদীপ ১১n১৫
স্মিথ ্া পন্থ কিা বির্াই ০n২
বকরমা ন.আ ১৯n২২
কজারসি ন.আ ৫n১১
অলতবেক্ত ৬
দমাট ১২২-৮ (২০)
পতন: ১-২২ (োইে,১.৩), ২-২৭ (দহাল্ার,
২.৬), ৩-৪২ (ব্রুেস, ৫.২), ৪-৬৬ (পরুান,
৮.২), ৫-৮২ (পাওকয়ে, ১১.১), ৬-৮৬
(দহটমায়ার, ১২.৪), ৭-৮৬ (স্মিথ, ১৩.২),
৮-১০১ (আহেে, ১৬.৩)।
কিাল�ং: ভুিরনশ্বে কুেোে ২-১-১১-১,
অশমদী� লসিংি ৪-০-২৪-২, েিীন্দ �োরে�ো
৪-০-২৬-১, আে অবশ্বন ৪-০-২২-২, িোদদম ক
�োণ্্ ২-০-১২-০, েবি বির্োই ৪-০-২৬-২।

ম্াকের দসরা েবীকনর োফ্ত্শ ে
৬৮ রাকন েয়বী ভারত

বনজস্ব সংিাদদাতা

পফে ি্োে িোরত পদখো পযরত �োরে
পসৌেভ গরগেো�োি্োেরক। পিিোলোে
িোঁ িোলতে পসই অফসোইে পট্োক িো
স্পিনোেরক পস্ট�আউে করে অনোেোস
ভলগেরত েোরঠে িোইরে পফরল পদওেোে
পসই ভলগেে স্বোদ প�রত �োরেন
লরিরকে ভতিেো।
‘পলর�ন্ডস ললগ লরিরকে’-এ

প্রোতিনরদে ে্োরচ নোেরত পদখো যোরি
প্রোতিন ভোেত অদিনোেকরক। এই
ললগ এখন প্ররত্ক িছেই িরছে
এিিং ব্োেোন লোেো পথরক শুরু করে
পকলভন ব�েোেরসন, অরনক নোেী
প্রোতিন তোেকোই তোরত অিংশ পনন।
ভোেত পথরক এই ললরগ পখরলন
িীরেন্দ সিিোগ, ইেফোন �োঠোনেো।
এ িোরেে প্রলতরযোবগতোে েুখ্
ৎআকরমণ িরত যোরছেন পসৌেভ। এিিং,
সিরচরে আকরমণীে বিরে িরছে, দোদো
বফেরছন অদিনোেক বিরসরি তোঁে
পসই �েুরনো দেে ইলন্ডেোে অরনক
সদস্রক বনরে।
সরূত্ে খিে, তোঁে পসই হৃদে

ল�রত পনওেো দেে ইলন্ডেোে সদস্রদে
েরি্ িীরেন্দ সিিোগ, িেভ�ন লসিংি,
আবশস পনিেো, ইেফোন �োঠোনরদে
বনরে দল সো�োরছেন পসৌেভ। তরি
�রুেো প্রলতরযোবগতোে নে, লতবন
পখলরিন একদে প্রীলত ে্োরচ।
স্বোিীনতোে ৭৫ িছে �লূতম উ�লরক্ষ
একদে বিরশর ে্োচ িরছে। তোরতই
পখলরত পদখো যোরি পসৌেভরক।
পসই ে্োরচ েুরখোেুদখ িরি ইলন্ডেো

েিোেো�োস এিিং ওেো্ডম �োেোন্টস।
েিোেো�োরদে দরলে পনতৃত্ব পদরিন
পিিোলোে েিোেো�। ‘এলএললস’
কতম োরদে �ক্ষ পথরক প�োেোল পচষ্ো
িরেবছল, এই প্রীলত ে্োচ ইরেরন
কেোে। বকন্তু দদন দঠক িরেরছ
পসরটেম্বরেে পশররে দদরক। পসই সেে
ইরেরন িৃদষ্ে সম্োিনো থোকরত �োরে
িরল পদরশে অন্ পকোথোও এই ে্োচ
কেোে কথো িরছে।
পসৌেভ বনর� ি্োে িোরত

এই একদে ে্োরচ নোেরলও িোবক
প্রলতরযোবগতোে ইলন্ডেো েিোেো�োস-
পদে সরগে থোকরিন অন্ ভূবেকোে।
তোঁরক ‘ক্োরটেন অি ক্োরটেন্স’ আখ্ো
পদওেো িরছে। অথমোৎ, লরিরকে ভতিরদে
আরিগ উরস্ দদরে ক্ষদণরকে
�ন্ িরলও অদিনোেক পসৌেরভে
ঝলক পদখো পযরত �োরে। একদে
ে্োরচ পতো �েুরনো দেে ইলন্ডেো ি্োচ
বনরে লতবন বনর� অদিনোেকত্ব

কেরিনই, অন্োন্ সেরেও
সিিোগ, পনিেোরদে �েোেশম পদরিন
প্রেলসিংরুে পথরক। পখলরত �োরেন
যুিেো� লসিংি, ়িোবিে খোনও।
পসৌেভরক পশর িোে এই

িেরনে প্রোতিনরদে ‘লসবেেোস’
ে্োরচ অিংশ বনরত পদখো বগরেরছ
আরেবেকোে। পসই সেে সদচন
পতনু্ডলকে, ওেোলসে আরিে, ব্োেোন
লোেোে েরতো নোেী লরিরকেোরেেোও
বছরলন। এ িোরেও বিশ্ব একোদরশ
পিশ িড় িড় নোে থোকোে সম্োিনো।
সদ্ অিসতৃ বকছু লরিরকেোেও পখরলন
এই ললরগ। তোে ফরল অনুশীলন করে
ততবে িরে েোরঠ নোেোেও দেকোে
�রড়। পসৌেভ বনর� শুরিিোেই
ইনস্টোগ্োরে ল�ে কেোে ছবি দদরে
ললরখরছন, ‘‘প্রেবনিং শুরু করে দদলোে।
স্বোিীনতোে ৭৫ িছে �লূতম উ�লরক্ষ
এিিং েবিলো শলতিে সেথমরন পলর�ন্ড
ললগ লরিরকরে একদে চ্োবেদে ে্োচ
পখলরত নোেবছ। তোে আরগ একেু
ি্োরে-িরলও করে বনরত িরি।’’
পসৌেরভে ঘবনষ্ িনু্ এিিং একদে

ে্োরচ তোঁরক পখলোরনোে ি্ো�োরে
েুখ্ উরদ্োগ পনওেো, প্রোতিন
লরিরকেোে সঞ্জে দোস �োনোরলন,
পসৌেভ ইিংল্োন্ড পথরক বফরে
প্র্োলক্টসও কেরিন বনর�রক ততবে
কেোে �ন্। প্রোতিনরদে এই ললরগে
প্রথে �িম এ িোে িরছে ভোেরত। ব্তীে
�িমদে িরি ওেোরন।

n েসরত: প্রেবনিং শুরু কেলোে। ছবি
দদরে ইন্সেোগ্োরে ললখরলন পসৌেভ।

িীরুরদে আিাে
কনতৃত্ব ধদরত মারি
বিেরেন কসৌেভ


