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Encl: As above
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MADHYA PRADESH JAL NIGAM
(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
'D' Wing, 2nd Floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal - 462004
Phone : 0755-2579034, 2579874, Fax : 0755-2579873
Website : www.mpjalnigam.mp.gov.in, E-mail : mpjalnigam@mp.gov.in
CIN No. : U41000MP2012SGC028798

NIT No. 35/Proc./MPJNM/2019-20 Bhopal, Dated : 10.02.2020

NOTICE INVITING E-TENDER
Online Lump-sum rate bids for execution of following Multi Villages Scheme (MVS) are invited
from Registered Contractors/Firms of repute fulfilling eligibility criteria as specified in tender
document. Basic details of MVS is as follows :

NIT No. Name of MVS District Probable Amount of Completion Period
Contract (including

(Rs. in Crore) rainy season)

35 Agar-Malwa Agar-Malwa 511.74 36 Months

Interested bidders can view/download/purchase the bid document online from M.P. Government
E-Procurement Portal from 15.02.2020,17:30 Hrs. Bidding process dates mentioned as critical
dates on M.P. Government E-Procurement Portal will be applicable. Corrigendum/Addendum
in NIT, if any, would be published on portal only and not in newspapers.
M.P. Government E-Procurement Portal : https://mptenders.gov.in .
M.P. Madhyam/96801/2020 MANAGING DIRECTOR
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GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PRESIDENCY DIVISION, MUMBAI
Email : presidency.ee@mahapwd.com

E- TENDER NOTICE NO 101 FOR 2019 -2020
Online E- Tenders in B-1 Form For the FollowingWork are invited by the Executive Engineer, Presidency Division,
PWD, 2nd floor Bandhakam Bhavan, 25 Murzban Road, Fort, Mumbai-400 001 (Tel. No.22016975/22016977)
from experienced agencies. Right to reject/accept of all or one tender is reserved by the undersigned.
Sr.No. Name of Work Amount
1 Renovation to Govt. Bunglow Royalstone at Malbar Hill, Mumbai. 181.45
2 SDR to Deogiri at N.D. Road (Renovation of Plaster, Polymer Doors/ Windows, Flooring 155.18

dado, Toilet Block, Terrace waterproofing, Supplying Materials & Supplying Furniture etc)
Issued Date :- 12.2.2020 to 26.2.2020
Prebid Meeting :- 18.2.2020 (Office Of the Superintending Engineer, 5th floor Bandhakam Bhavan, 25,

Murzban Road, Fort, Mumbai- 400 001 Time 2.30 pm)
Opening Date :- 27.02.2020
All the corrigendum/changes pertain to notice will not published in news papers, that will published in
e tendering process.
All the detail Information is available on following websites
1) www.mahapwd.com
2) www.mahatenders.gov.in
No.PD/TC/1771
Office of the Executive Engineer,
Presidency Division, P.W.D., 2nd floor,
Bandhakam Bhavan, 25, Murzban Road,
Presidency Division, Mumbai.
Fort, Mumbai 400 001
Date : 10/02/2020
DGIPR/2019-2020/4945

Sd/-
(Sanjay D.lndurkar)
Executive Engineer

Presidency Division Mumbai.

MADHYA PRADESH JAL NIGAM
(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
'D' Wing, 2nd Floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal - 462004
Phone : 0755-2579034, 2579874, Fax : 0755-2579873
Website : www.mpjalnigam.mp.gov.in, E-mail : mpjalnigam@mp.gov.in
CIN No. : U41000MP2012SGC028798

NIT No. 35/Proc./MPJNM/2019-20 Bhopal, Dated : 10.02.2020

NOTICE INVITING E-TENDER
Online Lump-sum rate bids for execution of following Multi Villages Scheme (MVS) are invited
from Registered Contractors/Firms of repute fulfilling eligibility criteria as specified in tender
document. Basic details of MVS is as follows :

NIT No. Name of MVS District Probable Amount of Completion Period
Contract (including

(Rs. in Crore) rainy season)

35 Agar-Malwa Agar-Malwa 511.74 36 Months

Interested bidders can view/download/purchase the bid document online from M.P. Government
E-Procurement Portal from 15.02.2020,17:30 Hrs. Bidding process dates mentioned as critical
dates on M.P. Government E-Procurement Portal will be applicable. Corrigendum/Addendum
in NIT, if any, would be published on portal only and not in newspapers.
M.P. Government E-Procurement Portal : https://mptenders.gov.in .
M.P. Madhyam/96801/2020 MANAGING DIRECTOR
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খেলার েবর
 ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বর্তমান [১৯]

সম্প্রতি অনূর্ধ্ব ১৯ স্কুল ফকুটবল ডিকেতব মেকেোতিয়োল েোপ অনতুঠিি হকয় মেল েোতেধ্ব 
মেকেোতিয়োল েকলজ ে্োম্োকস। এই প্রতিক�োতেিোয় দতষিণ ২৪ পিেনোি তবতিন্ন 
স্কুল অংশ মনয়। চ্োতম্য়ন হকয়কে েতলিেপুি হোইস্কুল। ডিকেতব েোকপি ফোইনোকল 
ইস্ট মবঙ্গল ও মেোহন বোেোকনি প্রোক্তন ফকুটবলোিকদি েক্্ এে প্ররীতি ে্োচ অনতুঠিি 
হয়। ফোইনোকল অতিতিরূকপ উপতথিি ডেকলন প্রোক্তন ফকুটবলোি ও মেোচ নোতয়ে, 
েকনোিঞ্জন িট্োচো�ধ্ব ও েকলকজি িোইস মচয়োিে্োন মবোত্সত্ত্ব ব্োনোতজধ্ব।  

ইতাললয়ান কাপের খেলিপত 
িুপোিুলে ইব্া-খরানাপডো

হুইলচেয়াচি 
বরদি জীবচন 

হরাশায় ফেচল

িহিলা লবশ্বকাে

শালতির কবপল দুই 
দপলর োঁচ লরিপকটার

দুবাই, ১১ খেব্রুয়ালর: ভািরচে হারিচয় 
প্রথমবাি অনূর্ধ্ব-১৯ রবশ্বোে ফজচর 
বাংলাচেশ। রচব োইনাল ফশচে ফেভাচব 
েু’েচলি ররিচেটািিা ঝাচমলায় জড়িচয় 
েচিড়িচলন, রা ফমাচটই ভাচলাভাচব 
ফনয়রন আইরিরি। ফ�াটা ঘটনাি রেচতেি 
েি মঙ্গলবাি েু’েচলি ফমাট োঁে 
ররিচেটাচিি শারতি ফঘােণা েিল 
ররিচেচটি িচবধ্বাচ্চ রনয়ামে িংস্া। 

ভািচরি েুই ররিচেটাি আোশ রিং ও িরব রবশচনাইচয়ি োশাোরশ বাংলাচেচশি 
ররন ররিচেটাি মহম্মে ফরাড়হে হৃেয়, শারমম ফহাচিন ও িারেবুল হািানচে  
শৃঙ্খলাভচঙ্গি রৃরীয় েেধ্বায় অরররিম েচিচি বচলই জানাল আইরিরি।

মঙ্গলবাি এে রববৃররচর আইরিরি জানান. ‘ফমাট োঁে ররিচেটাি শৃঙ্খলাভচঙ্গি 
রৃরীয় েেধ্বায় অরররিম েচিচি। রাচেিচে ২.২১ ধািায় ফোেী িাব্যতি েিা হচয়চি। 
োশাোরশ রবশচনাইচে ২.৫ ধািাচরও োজধ্ব েিা হচয়চি। োঁে ররিচেটািচেই ম্যাে 
ফিোরি গ্াচয়চম লাবচিাচয়ি রিচোচট্তি রভরতিচরই শারতি ফেওয়া হচয়চি।’

োঁে ররিচেটািচে শারতি ফেওয়া হচলও, বাংলাচেচশি আিও রেিু ররিচেটািও 
আরশোচেি রলায় ড়িচলন। ফেভাচব ম্যাে জচয়ি েি ফিরলচরেশন েিচর র�চয় 
মাত্া অরররিম েচিড়িচলন, রাও ভাচলাভাচব ফনয়রন আইরিরি। ম্যাে ফশচে ফ�াটা 
ঘটনাচে ‘েুঃখজনে’ বচল ক্ষমাও ফেচয় রনচয়ড়িচলন আেবি আরল। োশাোরশ 
এিেম হওয়াটা উড়ের ড়িল না বচল জারনচয়ড়িচলন ভািরীয় অরধনায়ে রপ্রয়ম 
��ধ্বও। ম্যাে ফশচে ফ�াটা রবেয়টা েূিাতে েেধ্বাচয় ফেঁিচলও, ম্যাচেি শুরু ফথচেই 
েু’েচলি ররিচেটািচেি মচধ্য বােরবরণ্া েলড়িল। রবচশে েচি রের্ডংচয়ি িময় 
বাংলাচেশ ররিচেটািচেি মচধ্য অরররিক্ত আগ্ািন ফেখা র�চয়ড়িল। ফশারিেুল 
ইলিাম ফবারলংচয়ি িময় প্রচর্যে বচলি েচিই ভািরীয় ব্যাটিম্যানচেি ফলেরজং 
েিচর থাচেন। এমনেী, ম্যাে ফশচে ফিরলচরেশন েিচর র�চয় রাচঁে েুরুড়েেি 
মতেব্য েিচরও ফেখা র�চয়ড়িল। ো ড়টরভি ে্যাচমিায় েরিষ্াি ধিা েচি। 

লিলান, ১১ খেব্রুয়ালর: ইরারলয়ান 
োে ফিরমোইনাচলি প্রথম ফলচ� 
বৃহস্পররবাি িাচর মুচখামরুখ হচর 
েচলচি এরি রমলান ও জচুভতোি। 
ইরারলি এই েুই ফহরভওচয়ট ক্াচবি 
লিাইচয়ি আেেধ্বণ হচর েচলচি রবশ্ব 
েুটবচলি েুই মহারািোি দ্বৈিথ। 
এেরেচে জুচভতোি জারিধ্বচর েুিতে 
েচমধ্ব িচয়চিন েরুর�ধ্বজ রািো 
ররিরচিয়াচনা ফিানাচ্ডা। অন্যরেচে, 
এেমাি আচ�ই এরি রমলাচন ফো� 
রেচলও রনচজি ফকোরিং েক্ষরা ফমচল 
ধচিচিন িুইড়িশ রািো ইরোড়হচমারভে। 
েচল এই েুই মহারািোি লিাই ফে 
ইরারলয়ান োচেি অন্যরম আেেধ্বণ 
হচর েচলচি, রা বলাই োয়।

রিরি ‘এ’-ফর ফশে ম্যাচেই 
রনচজচেি ক্াচবি হচয় ফ�াল 
েচিড়িচলন ফিানাচ্ডা ও ইরো। েরেও 
েু’জনচেই ফহচি মাঠ িািচর হচয়ড়িল। 
ইতোচিি রবরুচধে ফ�াল েচি েলচে 
ফজরাচর োচিনরন ইরো। রমলান 
িারবধ্বচর বেষীয়ান এই িুইড়িশ রািো 
ফ�াল েিাি োশাোরশ ফ�াল 
েিাচলও, ম্যাচে ২-৪ ফ�াচল হাচিি 
মুখ ফেখচর হচয়ড়িল এরি রমলানচে। 
ম্যাে ফশচে রনচজি ফখলায় ফবশ খুরশ 
৩৮ বিি বয়রি রািো। ইরো বচলন, 
‘আরম ফেরখচয় রেচয়ড়ি, ৩৮ বিি বয়চি 
এখনও ম্যাচে োথধ্বে্য �চি ফেওয়াি 
ক্ষমরা িারখ।’

ফভচিানাি রবরুচধে ফ�াল েচিও 
েলচে ফজরাচর না ফেচি রনচজি 
হরাশা ফেচে িাচখনরন রি আি 
ফিচভন। ১-২ ফ�াচল হাচিি েি 
েরুর�ধ্বজ রািো বচলন, ‘আমিা 

ফমাচটই এই েল প্রর্যাশা েরিরন।’ 
এমনেী এই ম্যাচে জুচভতোচিি 
জারিধ্বচর নরজিও �চিন ফিানাচ্ডা। 
রিরি ‘এ’-ফর এেমাত্ েুটবলাি 
ড়হিাচব টানা ১০ ম্যাচে ফ�াল েচিচিন 
৩৫ বিি বয়রি এই েুটবলাি।

রচব ইরারলয়ান োচেি ফশে োচিি 
প্রথম ফলচ� মাচঠ নামাি আচ� েচলি 
িাম্প্রররে েমধ্ব ড়েতোয় িাখচি জুচভতোি 
ড়টম ম্যাচনজচমন্টচে। রবচশে েচি ফশে 
েু’ফটা অ্যাওচয় ম্যাচে ফেভাচব েল 
হাচিি মুখ ফেচখচি, রাচর ফোে 
মরিরজিও িারি ফবশ উরবৈগ্ন। ফভচিানাি 
োচি হাচিি েি রররন বচলন, ‘আশা 
েিড়ি, এই েরিরস্রর োড়টচয় উঠচর 
ফেউ আমাচে এচি িাহাে্য েিচব। 
ফেন এমন হচছে রাি িামাধান 
আমাচেি বাি েিচর হচব। োিণ ঘচি 
ও বাইচি েল েুচিােুরি রভন্ন োিেমধ্ব 
েিচি।’
িালপি ও িালরকার ড্র: রবশ্ব ি্যারেি 
োবায় ে্যারপিয়ন ফোচনরু হারপি ও 
ভািচরি ড়ি হারিো ফেয়ানধ্বি োে 
োবাি েরুথধ্ব িাউচডে ড্র েিচলন। ৩৭ 
োচলি েি হারপি ও িারশয়াি ফেটরিনা 
লা�চনাি ফ�মড়ট ড্র হয়। ড়ি হারিো ড্র 
েচিন আচমরিোন ইরিনা রিুচশি িচঙ্গ। 
হারপি ২ ও হারিো ২.৫ েচয়ন্ট িংগ্হ 
েচিচিন। 
বর্ষপেরা লালপরি: আতেজধ্বাররে হরে 
ফেিাচিশচনি রবোচি বেধ্বচিিা মড়হলা 
ফখচলায়াচিি িম্মান ফেচলন ভািচরি 
েচিায়াি্ত লালচিমরিয়ারম। ১৯ বিচিি 
এই অ্যাটাোিচে ফেচশি ফিিা উঠরর 
ফলেয়াি বলা হচছে। রমচজািাম ফথচে 
উচঠ এচিচিন লালচিম।

যুব লবশ্বকাে োইনাপল ঝাপিলার খের

ডালব্ষর খেপকও োঞ্াবপক িালরপয় খবলশ তৃপ্ত খিারাপতে
লনেস্ব প্রলতলনলি,কলকাতা: আই রলচ� টানা ন’ড়ট 
ম্যাচে অেিারজর ফমাহন বা�ান। রবচেরশচেি মচধ্য 
ফহাচিবা ফবইররয়া ও ফ্ান �ঞ্াচলজ মুচনাজচে 
রনচয় হইেই ফবরশ হচছে। রেন্তু ফলা-ফপ্রাোইচল 
থাো স্টোি ফ্ান ফমািাচতে েররেন োচছে ররই 
েুচভ্তে্য হচয় উঠচিন। মাচঠি বাইচি ফ্ান �ঞ্াচলজ 
মুচনাচজি িবিমচয়ি িঙ্গী ফমািাচতে। রচব 
মুচনাচজি মচরা অর ফবরশ েথা রররন বচলন না। 
রচব মঙ্গলবাি অনুশীলচনি েি ফড্ররিংরুচম 
প্রচবচশি মুচখ রররন বলচলন, ‘িারবধ্বি ফথচেও 
োঞ্াবচে হারিচয় ফবরশ রৃরতি ফেচয়ড়ি। আমাি ও 
মুচনাচজি োজটা খুবই েড়ঠন ড়িল। োঞ্াব 
এেরি’ি ড়িোডো ড়িোি িচঙ্গ েীঘধ্বোয় িারনচলা 
বািবাি আরিমচণ উচঠ আিড়িল। ফশেরেচে 
জুরনয়িচে নারমচয় আমাচেি উেি প্রেডে োে িৃরটি 
েচিড়িল োঞ্াব। িারবধ্বি ফথচেও এই ম্যােড়ট 
আমাি োচি অচনে শক্ত ড়িল। এই জয় ফ�াটা 
েচলি মচনাবল বািাচব।’ 

ফনচিাোি রবরুচধে ম্যাচেি আচ� েল 
আত্মরবশ্বািী, জানাচলন ফ্ান �ঞ্াচলজ। োঞ্াচবি 
ফেচয় নয় েচয়চন্ট এর�চয় থাোি িুবাচে রলচ� 
রেিুটা হচলও িুরবধাজনে জায়�ায় িচয়চি ফমাহন 
বা�ান। মঙ্গলবাি িল্টচলে ফস্টড়িয়াচমি প্র্যােড়টি 
মাচঠ প্রথম এোেচশি ফখচলায়ািচেি শািীরিে 
অনুশীলচনি ওেি বািরর ফজাি রেচলন ফোে 

রেবু রভেুনা। েচলি োি ফখচলায়াি ররনড়ট েচি 
হলুে োি্ত ফেচখচিন। আি এেড়ট েচি োি্ত 
ফেখচলই ২২ ফেব্রুয়ারি োড়ে্তল ফখলচর োিচবন 
না রাঁিা। রাই ফ্ান ফমািাচতে, ফ্ান �ঞ্াচলি, 
ফবইররয়া, আশুচরাে ফমহরাি রবেল্প ফখচলায়াি 

দ্ররিি ওেি ফজাি রেচলন স্প্যারনশ ফোে। 
আলাো েচি প্র্যারটিি েিাচনা হল ড়িচেডোি 
গুিরজদিি েুমাি ও  েুচলাভাচে। রেবুি প্র্যােড়টি 
ফেচখ মচন হল, ফনচিাোি রবরুচধে আশুচরােচে 
না ফখরলচয় েুচলাভাচেও প্রথম এোেচশ িাখচর 

োচিন। এরেন ফোট িারিচয় মাচঠ নামচলন 
ি্যারনচয়ল িাইিাি। রমিরে্ডািচেি মচধ্য 
ফজিুিাচজি প্ররর রাঁি বািরর নজি ড়িল। রাঁচে 
শুরিবাি েরিবর্ত ড়হচিচব ব্যবহাি েিচর োচিন 
িবুজ-ফমরুন ফোে। মুচনাজ জানান, ‘ফনচিাো 
োহাড়ি েল হওয়ায় রাচেি ফখচলায়ািচেি �রর 
খুব ভাচলা।’ এরেন েুটবলািচেি ফহড়িংচয়ি ওেি 
ফজাি ফেওয়া হচয়চি। অনুশীলচনি মাচঝ হাঁটুি 
ওেচি আইিে্যাে ফবঁচধ ফোচটি আশঙ্া রনচয় 
অনুশীলন ফথচে উচঠ োন বাবা রেওয়ািা। রেবু 
জারনচয়চিন, বাবাি ফোট গুরুরি নয়। শুরিবাি 
ফখলচবন এই রািো। এরেন অনুশীলচন রেবু 
রভেুনাচে রনচয় �ান বাঁচধন ফমাহন বা�ান 
িমথধ্বেিা। 
আই ললপে দু’হট নতুন দল: এড়টচে’ি িচঙ্গ েুরক্ত 
েিায় আ�ামী বিি আই রলচ� ফমাহন বা�ান 
ফখলচব না। এখনও  স্পনিি না ফেচল ইস্ট 
ফবঙ্গলও ফশে েেধ্বতে আইএিএচল ফখলচব। রাই 
েচিি বিি আই রলচ� েু’ড়ট নরুন েল ফনওয়া হচব 
েচেধ্বাচিট ফোটায়। মঙ্গলবাি রেরলিচর 
ফেিাচিশচনি রল� েরমড়টি িভাি েি এই েথা 
জানান রিরনয়ি ভাইি ফপ্ররিচিন্ট িুরের েতি। 
আ�ামী বিিও রবৈরীয় ড়িরভশন আই রল� ফখলা 
হচব আইএিএচলি ফ্্যাঞ্াইরজি রিজাভ্ত 
েলগুরলচে রনচয়।

শক্তি এবং

ক্ষমতার
জন্য

জাপানী ততল
 ®

পুরুষের শক্তির জন্য ক্বষশে
জনক্রিয় এবং কার্যকরী

সমস্ত
তমডিষকল ও
আয়ুষব্যক্িক

ত্াষর
উপলব্ধ

আয়ুর্বেদিক ওষুধ

চতুরুভুজ
®

ততল
এ্ং ট্যা্রলট

গযাঁট এ্ং মযাংসরেশীর
যন্ত্রণযায় অত্ন্ত কযাযবেকরী ওষুধ

গযাঁট এ্ং মযাংসরেশীর যন্ত্রণযা, হযাঁটুর যন্ত্রণযা, তকযামরর যন্ত্রণযা, মযাথযা ্্থযা, টযান লযাগযা, 
মচরক যযাওয়যা, দিঁচুদন, জ্যালযারযা্, িীরবেদিরনর তচযারটর যন্ত্রণযা, রযারে টযান লযাগযা, েযারয়র 
তগযারে যন্ত্রণযা, কযাঁরধ যন্ত্রণযা, তগযােযাদলরত যন্ত্রণযা, কদজিরত যন্ত্রণযা, স্যায়ু সংক্যান্ত অসুদ্ধযা, 
ঠযান্যার িরুন যন্ত্রণযা, যন্ত্রণযার কযাররণ কমবেকুশলতযায় দশদথলরযা্ এ্ং ্হু েুরযারনযা 

যন্ত্রণযায় দ্রশষ উেরযযাগী। প্রথম দিন তথরকই কযাযবেকরী।
প্ররয়যাগ দ্দধ: ৮ তথরক ১০ দমদল. ততল প্রদতদিন দতন্যার ১৫ তথরক ২০ দমদনট েযবেন্ত মযাদলশ 
করুন, েযবেযাপ্ত েদরমযারণ ততল ্ ্্হযার করর্ন, ত্দশ মযাত্যায় ততল মযাদলশ করুন যযারত ততল গযাঁট, 
হযাে এ্ং মযাংসরেশীরত রযারলযারযার্ দমশরত েযারর, কযারণ যন্ত্রণযা গযাঁট, হযাে এ্ং মযাংসরেশীরত 
হয়, ত্বরকর উেদররযারগ নয়। কম েদরমযাণ ততল ্্্হযার কররল ততল গরীরর দমশরত েযারর নযা। 
চতুরুভুজ ততরলর সযারথ আরও রযারলযা েদরণযারমর জন্ চতুরুভুজ ট্যা্রলট সকযারল ১টযা রযারত ১টযা 
দনয়দমত তস্ন করুন। দনয়দমত ্্্হযার কররল তরযাগী অত্ন্ত লযার্যান হর্।

সমস্ত তমডিরকল এ্ং আয়ুর্বেদিক তটেযারসবে উেলব্ধ

্হু েুরযারনযা যন্ত্রণযায় কযাযবেকর

লরও হড খেপনইপরা, ১১ খেব্রুয়ালর: 
বাধধ্বে্যজরনর অিুচখ ফজিবাি রেংবেরতে 
েুটবলাি ফেচল। রাঁচে ফেচখ ফে 
বলচব, এেোচল রবশ্ব েুটবল 
োঁরেচয়চিন রোরজচলি এই মহারািো! 
বয়চিি ভাচি রররন এখন অচনেটাই 
জবুথবু। ৭৯ বিি বয়রি ফেচলি েুত্ 
এড়িনচহা এে িাক্ষাৎোচি বচলচিন, 
‘স্াভারবেভাচব হাঁটচরও োিচিন না 
বাবা। হুইলচেয়াচি োটচি রাঁি জীবন। 
প্রবল হরাশায় ফভা�াি েরুন বাড়ি 
ফথচে ফবিচনা প্রায় বন্ধ েচি রেচয়চিন 
রররন।’ আিচল মানরিে ফিা�ও 
জাঁরেচয় বচিচি ফেচলি মচন। রবরভন্ন 
শািীরিে িমি্যা ফেচলচে রঘচি 
ধচিচি। ২০১৪ িাচল মূত্থরলচর 
গুরুরি িংরিমণ রনচয় আইরিইউ’ফর 
ভরর্ত হচয়ড়িচলন ফেচল।

ব্যবহৃর হচব 
ফনা বল প্রেুরক্ত
দবুাই, ১১ খেব্রুয়ালর: েলরর মাচিই 
অচ্রেরলয়ায় আচয়ারজর হচর েচলচি 
এবাচিি মড়হলা ড়ট-২০ রবশ্বোচেি 
আিি। ফিখাচন প্রচয়া� েিা হচব 
ফ্ন্টেটু ফনা বল প্রেরুক্ত। মঙ্গলবাি 
এমনটাই রিধোতে রনল আইরিরি �ভরনধ্বং 
বড়ি। ম্যাচে মাচঠ উেরস্র আপিায়াি 
নয়, রৃরীয় আপিায়ািই ফ্ন্টেটু ফনা 
বল েেধ্বচবক্ষণ েিচবন। িবধ্বপ্রথম 
েিীক্ষা মলূর ভাির ও ওচয়স্ট ইরডেচজ 
এই প্রেুরক্ত ব্যবহাি েিা হয়। ফেখাচন 
অনরে্ড আপিায়াি ফোনওিেম 
ফ্ন্টেটু ফনা বল িােচবন না। রাি 
েরিবচর্ত রৃরীয় আপিায়াি 
েেধ্বচবক্ষচণি েি অনরে্ড 
আপিায়ািচে ফনা বচলি রনচেধ্বশ ফেচবন। 
িাম্প্রররে, ১২ড়ট ম্যাচে এই প্রেুরক্ত 
প্রচয়া� েিা হয়। ফেখাচন ৪৭১৭ড়ট 
বচলি মচধ্য ১৩ড়ট ফনা বল হচয়চি। 
প্রচর্যে ফনা বল িড়ঠে ভাচব 
েেধ্বচবক্ষচণি েিই িাো হচয়চি। রাই 
এই প্রেুরক্ত এবাি রবশ্বোচেি আিচিও 
প্রচয়া� েিাি রিধোতে রনল আইরিরি।

েুপরা লেট িপত আরও 
েিয় লােপব গুরলবন্দপরর

োঞ্াবচে 
হািাচর রস্পচনই 
ভিিা বাংলাি
োলতয়ালা, ১১ খেব্রুয়ালর: িনরজ 
ট্ররেি গুরুত্বেূণধ্ব ম্যাচে বুধবাি 
োররয়ালায় োঞ্াচবি রবরুচধে নামচি 
বাংলা। িার ম্যাে ফখচল বাংলাি িংগ্হ 
২৬ েচয়ন্ট। িমিংখ্যে ম্যাে ফখচল 
োঞ্াব ২৪ েচয়ন্ট ফেচয়চি। েুই েচলি 
িামচনই ফোয়াট্তাি োইনাচল ওঠাি 
হারিারন। রচব বাংলা রেিুটা হচলও 
িুরবধাজনে অবস্ায় িচয়চি। ররন 
েচয়ন্ট ফেচলই মচনাজ ররওয়ারিিা 
ফশে আচট ফেঁচি োচব। রেন্তু 
োররয়ালাি রেচেি ো অবস্া, রাচর 
ম্যাচেি েয়িালা হওয়াি িম্াবনা 
ফবরশ। আি ফিচক্ষচত্ োিা রজরচব, 
রািাই ফোয়াট্তাি োইনাচল উঠচব।

প্রথম রেচন শুরুচর েচয়ে ঘণ্া 
ফেিািিা িুরবধা ফেচলও ম্যাচেি িাশ 
থােচব রস্পনািচেি হাচরই। আি ফিই 
োিচণই ররন রস্পনাি ফখলাচর োচিন 
বাংলাি ফোে অরুণ লাল। ফোচন 
রররন বচলন, ‘রস্পনািিাই ম্যাচেি 
ভা�্য �চি ফেচব। আমাি হাচর 
শাহবাজ আহচমে, অণধ্বব ফরা আচিই। 
রৃরীয় রস্পনাি ফে হচব ফিটা এখনও 
ড়ঠে েরিরন।’ ফশানা োচছে, এই ম্যাচে 
ময়োন োঁোচনা িচমশ প্রিাচেি 
অরভচেে হচর োচি। প্রথম এোেচশ 
িুচো� ফেচর োচিন ফরেয়ান 
েরিবরষীও। েুই ফেিাি ড়হিাচব ফখলচর 
োচিন মুচেশ েুমাি ও আোশ েীে।

প্রররেক্ষ োঞ্াব ঘচিি মাচঠি 
িুরবধা োচজ লা�াচর োইচি। রাচেি 
িচয়চি মায়াঙ্ মািোচণ্ি মচরা 
রািো রস্পনাি। রচব বাংলাি ফোে 
অরুণ লাল স্পটি জারনচয় রেচলন, 
‘রেে ফেমনই ফহাে, ফজরা িািা 
আমিা রেিুই ভাবড়ি না। োিণ, এই 
রেচে ড্র হওয়াি িম্াবনা েম।’ 

লনেস্ব প্রলতলনলি, কলকাতা: �র 
ররনরেন েচলি িচঙ্গ প্র্যােড়টি েিচলও 
স্টোি গুিরবদিি রিং এখনও রেট নন। 
ইস্ট ফবঙ্গচল এেজন ফো�্য স্টোচিি 
প্রচয়াজন থােচলও বহৃস্পররবাি োঞ্াব 
এেরি’ি রবরুচধে গুিরবদিি রিং ফিই 
ভাচব ফোে মারিও রিচভিাি েরিেল্পনায় 
ফনই। রাচঁে েচব িই েিাচনা হচব রা 
রনচয় ফোনও রিধোতে হয়রন। বহৃস্পররবাি 
োঞ্াব এেরি’ি রবরুচধে রাচঁে ফখলাচর 
হচল বধুবািই িই েিাচর হচব।

মঙ্গলবাি ইস্ট ফবঙ্গচলি প্র্যােড়টচি 
ফিটরেচিি উেি ফজাি ফেন মারিও। 
ফোলাচিা ও লালরিনড়িো িালচরচে 
রেচয় রররন রফ্রেে প্র্যােড়টি েিান। 
ফিটরেি প্র্যােড়টচিি িমচয় মাচে্তািচে 
উেচি রুচল ফেওয়া হয়।

মঙ্গলবাি ইস্ট ফবঙ্গল প্র্যােড়টচি 
এচিড়িচলন স্টোি মারর্ত ফরিিরে। প্রথম 
১৫ রমরনট রররন েচলি িচঙ্গ রেরজে্যাল 
ফট্ররনং েচিন। েচি রাচঁে েচলি িচঙ্গ 
অনশুীলন েিচর ফেখা োয়রন। ইস্ট 
ফবঙ্গচল েখন েচুিােচম প্র্যােড়টি েলচি 
রখন ফরিিরেচে এোই অনশুীলন 
েিচর ফেখা োয়। মারিও’ি রািঁ উেি 
ফোনও আস্া ফনই। এিেচিও 
ফরিিরেচে বহৃস্পররবাি েল্যাণীচর 
ফখলচর ফেখা ফ�চল রা হচব অবাে 
েিাি মচরা ঘটনা। আিচল রবেল্প না 
োওয়ায় ফরিিরেচে রিরলজ েিচর 
োিচিন না ফোচয়ি ের্তািা। নরনু 
রবচেরশ আনচর ফ�চল প্রচয়াজন রফ্ 
েটুবলাি। গুিরবদিি রিংও দ্রুর িসু্ 
হচর োিচবন না। রাই ফরিিরেচে এখন 
বচয় ফবিাচছে ইস্ট ফবঙ্গল।

শরবচেধ্বি েটুবল ড়টচম প্রেণ্ 
িামাচিাল। মঙ্গলবাি ফনচিাো 

ফ�ালশনূ্যভাচব ফখলা ফশে েচি ইরডেয়ান 
অ্যাচিাচজি রবরুচধে। ১২ ম্যাচে ১২ 
েচয়ন্ট হল ফনচিাোি। রািা এখন রল� 
ফটবচলি নবম স্াচন। রাচেি ফথচে েড়ুট 
েম ম্যাে ফখচল ইস্ট ফবঙ্গল এখন েশম 
স্াচন। রাচেি নীচে শুধমুাত্ ইরডেয়ান 
অ্যাচিাজ। এরেচে, মঙ্গলবাি আইজল 
এেরি ২-০ ফ�াচল হারিচয় রেল ট্রাউচে। 
আইজচলি েড়ুট ফ�ালই েচিন আব্লু 
েচতে। আইজচলি েচয়ন্ট ১১ ম্যাচে 
১৪। ট্রাউচয়ি ১২ ম্যাচে ১৫ েচয়ন্ট।
েয় িিপিডাপনর: আই রলচ�ি রবৈরীয় 
ড়িরভশচন টানা ে’ুড়ট জয় ফেল মহচমিান 
ফস্পাড়ট্তং। মঙ্গলবাি হাওিা ফস্টড়িয়াচম 
মহচমিান ৪৯ রমরনচট রজচরন মমুুধ্বি েিা 
ফ�াচল হারিচয় রেল ফবঙ্গালরুু এেরি’ি 
রিজাভ্ত েলচে। মহচমিান ফস্পাড়ট্তংচয়ি 
েইু রবচেরশি মচধ্য জন ড়েড়িচে 
আটোচর ড়হমরশম ফখচর হচয়চি 
রবএেরি’ি স্চেরশ ড়িচেডোিচেি। 
ফবঙ্গালরুু এেরি’ি রবরুচধে োচলা িাো 
ররেচ�চিি ির্যম শমধ্বা, োংচট ফবশ 
ভাচলা ফখলচলন। ৪৯ রমরনচট েরিবর্ত 
ড়হচিচব ফখলচর ফনচম জন ড়েড়িি োি 
ফথচে বল ফেচয় রজচরন মমুুধ্ব রবএেরি’ি 
ফ�ালিক্ষে ি্যািনচে েিাতি েচিন। 
ম্যাচেি ফশে েচবধ্ব মিুা মচুদে এেড়ট িবুণধ্ব 
িচুো� নটি েচিন। ফ�াটা ম্যাচে রবএেরি 
এেড়টমাত্ িচুো� ফেচয়ড়িল। ৪০ 
রমরনচট োেঁায় বল ফেচয়ও ড়ঠেমচরা 
ফ�াচল ফঠলচর োচিরন আোশেীে রিং।
খিািন বাোনপক োঁচ খোল এহটপক’র: 
অনরূ্ধ্ব -১৮ আই রলচ� এড়টচে ৫-১ 
ফ�াচল হারিচয় রেল ফমাহন বা�ানচে। 
এড়টচে’ি ফ�ালোরািা হচলন রবষ্ণু 
বিেলইু (২) মহম্মে োিরেন, রবোশ 
ওিঁাও এবং ফবণলুাল।

প্র্োেডটকস মেোহন বোেোন ফকুটবলোিিো

অবেপরর আপে ভলবর্যপতর 
দল ততলর করপত চান খেে

খবঙ্ালুরু, ১১ খেব্রুয়ালর: এবিচিই 
অবিি ফনচবন, আচ�ই ফঘােণা 
েচিচিন রলচয়ডোি ফেজ। মঙ্গলবাি 
এে িাক্ষাৎোচি ভািচরি িবধ্বোচলি 
ফিিা ফটরনি আইেন বচলন, ‘২০২০ 
আমাি ফশে বিি। এবাি আরম ২০২১ 
িাচলি ভািরীয় ফকোয়াি দ্ররি েিাি 
রেচে মন রেচর োই। আি আরম েররেন 
ফখলব, ফটরনিচে উেচভা� েচি ফেচর 
োই।’ 
�র বিি ২৫ ড়িচিম্বি রলচয়ডোি 
ফঘােণা েচিড়িচলন, ২০২০ িাচলই 
অবিি রনচর োন। এই প্রিচঙ্গ 
রলচয়ডোি বচলন, ‘আমিা ফেউ জারন 
না োল েী হচব। েচল প্রররড়ট মুহূর্ত 
উেচভা� েিচর োই। আ�ামী 
প্রজন্মচে বচল ফেচর োই, ফোচট্ত 
নামচল নামচল রনচজি ফিিাটা ফেওয়াি 
ফেটিা েিচব িবিময়। ফেচশি েরাো 

ফেখচল আমাি িক্ত �িম হচয় ফের। 
ভাচলা ফখলাি ফপ্রিণা ফেরাম। ফিরভি 
োে আরম িবিময় হৃেয় র�চয় 
ফখচলড়ি।’  


