


খ লা ঘ র
গা  কােপনামেছ ভারত
 ভÓবেন েরর কিল  িডয়ােম আজ থেক মেয়েদর চারদলীয় আ জিতক িহেরা গা  কাপ ফÓটবল টÓনেমে  নামেছ ভারত। আজ থম ম ােচ িত ী ইরান 

( খলা  িবেকল চারেটয়, হট াের সরাসির দখা যােব), ১১ ফ য়াির িতপ  নপাল। আর ১৩ তািরখ শষ ম াচ খলেব মায়ানমােরর সে । ফাইনাল ১৫ ফ য়াির। মমল রিকর িশ ণাধীন ভারত স িত পরপর চারেট ম াচ িজেতেছ হংকং আর ইে ােনিশয়ার িব ে । তাই অিদিত চৗহানরা এই ম ােচ হট ফভািরট। ভারতীয় িটেম বাংলার িতিনিধ ধ ুস ীতা বাে ার।শীেষ চ াই
 আই িলেগ ফর এক ন র জায়গায় উেঠ এল চ াই িসিট এফিস। বার ভÓবেন েরর কিল  িডয়ােম তারা ২-০ হারাল ইি য়ান অ ােরাজেক। েয়ড িপে ার অ ােরাজ আেগর ম ােচ িমনাভেক হািরেয় হইচই ফেলিছল। এ িদন তারা থমােধ গাল করেত দয়িন চ াইেক। িক  ি তীয়ােধ চ াইেয়র ািনশ ঝেড় তারা হািরেয় যায়। ৭১ িমিনেট সাে া ি  িকক থেক থম গাল কেরন। খলা শষ হওয়ার আেগ চ াইেয়র ি তীয় গাল এন িবজেয়র। এই ম াচ িজেত ১৫ ম াচ িজেত ৩৩ পেয়  চ াইেয়র। এক ম াচ বিশ খেল িরয়াল কা ীর ৩২ পেয়  পেয় রইল ি তীয় ােন।নয়া িলগ বাংলায় 
 এি ল মাস থেক আইএফএ-র নতÓন ফÓটবল িলগ  হেত যাে । যার নাম েফশনাল সকার িলগ। সংে েপ িপএসএল। দশ স াহ ধের চলা এই িলেগ রােজ র দশিট শহেরর া াইিজ িটম খলেব হাম অ া  িভি েত। বারাসত, কল াণী, হাওড়া, বিসরহাট, খড়গপুর, তমলুক, গপুর, আসানেসাল, মালদহ, িশিল িড়, জলপাই িড়, দািজিলং ও বালুরঘােটর মেধ  থেক দশিট শহরেক বেছ নওয়া হেব িবড পপার থেক। িত িটেম ৪ জন কের িবেদিশ ফÓটবলার থাকেব। িনেত হেব ৮ জন ানীয় ফÓটবলারেক। নতÓন িলেগর এই পিরক নার কথা জানান আইএফএ সিচব উৎপল গে াপাধ ায়।িমনাভর জয়
 ভারতীয় ফÓটবেল নিজরিবহীন ঘটনা ঘটাল পা ােবর িমনাভ এফিস। দেশর চারিট জাতীয় িলেগই বতমােন তারা চ াি য়ন। গত মরসুেম তারা িসিনয়রেদর আই িলগ জতার পাশাপািশ, অনূ  ১৩ ও অনূ  ১৫ আই িলগ িজেতিছল। যার খতাব এখনও তােদর দখেলই। আর বার তারা িজতল অনূ  ১৮ আই িলগ, যা এ বার থেক িহেরা এিলট িলগ নাম হেয়েছ। এ িদন গায়ায় এই টÓনেমে র ফাইনােল িমনাভ  ২-০ হারায় পেুন িসিট এফিসেক। িমনাভর িসিনয়র িটেমর কাচ পল মুন ার এ িদন পদত াগ কেরন।হা-সুিমত জয়ী
 িদরাম অনশুীলন কে  িবিটিটএ আেয়ািজত রাজ  িটিটর িসিনয়র িবভােগ চ াি য়ন হেলন হা  Ó ও সুিমত দাস। অন  িবভােগর সরারা হেলন--িসে লা দাস, কিন  ামািণক (নাসির), অি তা ভ াচায, সৃজন শীল 

(ক ােডট), সািনয়া চ বত , ীতম কাি লাল (সাব িনয়র), িদয়া ধারা ও মহ দ ইজাজউি ন 
(িনয়র), আে য়ী ভ াচায, িবমান পা  (ইউথ)।সরা লা মাটস

 রবী  সেরাবর িডয়ােম ৬০িট Óেলর ৭০০ ছা ছা ীেদর িনেয় হেয় গল বািষক ীড়া িতেযািগতা। আেয়াজক দি ণ কলকাতা জলা কাউি ল ফর গমস অ া  াটস। মেয়েদর িবভােগ সরা লা মািটিনয়ার ফর গালস। আর ৪৮ পেয়  পেয় ছেলেদর সরা গড়ফা িডএনএম বেয়জ হাই Óল।

শাক  পেল, িজেকা, রানাি নেহারা 

বষ ৮, সংখ া ৩৯৷ বেনট কালম ান অ া  কা ািন িলিমেটেডর পে  িশবাজী সন কত åক ১০৫/৭ এ, এসএন ব ানািজেরাড, কলকাতা ৭০০০১৪ থেক কািশত এবং তৎকত åক টাইমস হাউস, স র ৫, ই এম ক, ট না ার ২, স েলক িসিট, কলকাতা ৭০০০৯১ থেক মুি ত৷ স াদক: পায়ণ ভ াচায, িপ আর িব আইন অনুযায়ী কািশত সম  সংবােদর জন  দায়ব ৷ সব  সংরি ত৷ আরএনআই ন র WBBEN/2012/47999. িলিখত অনুমিত ছাড়া কািশত কানও সংবােদর স ূণ বা আংিশক পুনঃ কাশ িনিষ ৷ এই সময় সংবাদপ , বেনট কালম ান অ া  কা ািন িলিমেটড, ডায়ম  ি জ, নবম তল, ৪১এ, এ জ িস বাস রাড, কলকাতা ৭০০০১৭ ফান: কলকাতা (০৩৩) ৬৬০৩ ১৩০০, ৬৬০৩ ১৩০১৷ ফ া : (০৩৩) ৬৬০৩ ১৩৭৮, রসপ  (০৩৩) ৬৬৩৯ ১৬০০৷ ফ া  (০৩৩) ২২৮২ ৪৯৬৬৷ ই- মল: eisamay@timesgroup.com

খলার সময় ১৫এই সময় কলকাতা শিনবার ৯ ফ য়াির ২০১৯

ি েকট ও টিনেসর সরা অ ালবাম 

ডাউন মমির লন লডেস ১৯৭৯ সােলর িব জয়ী ওেয়  ইি জ। বাঁ িদক থেক  কিলন ফট, গডন ি িনজ, জােয়ল গানর, িভভ িরচাডস, াইভ লেয়ড ও অ াি  রবাটস। ২০১৪ সােল তালা এই ছিব ফর টÓইট কেরেছন য়ং িভভ। নত Óন কের ভাইরাল হেয়েছ তা। ডান িদেক, টিনেসর আর এক িকংবদি  িবয়ন বেগর সে  রজার ফেডরার। এক সে  দশনী টিনেস জিনভায়, বার  —ট Óইটার

ােমে ায় িব ংসী আ েন মৃত Ó  ছয় ফ Óটবলােরর
এই সময়: িত রােতর মেতা ওই ডিমটির িলেতই েত িগেয়িছল যুব িটেমর ফÓটবলাররা। কারও বয়স ১৪, কারও ১৬। বার সকালটা তােদর জন  মােটই ভােলা হল না। তারা যখন অেঘাের ঘুেম, সই সমেয়ই আ ন লাগল ইয়ুথ অ াকােডিমর ি িপং কায়াটের। িরও দ জেনইেরার িবখ াত াব ােমে ার িননেহা দ উ ব ু িনং াউে র এই ঘটনায় শাকাহত গাটা ািজল।বীভৎস আ েন দ  হেয় মৃেতর সংখ া ১০। যার মেধ  ছ’জনই যুব ফ Óটবলার—যােদর বয়স ১৪ থেক ১৭ বছেরর মেধ । বািক চার জন ােবর কম । মৃতেদর সবার পিরচয় এখনও জানা যায়িন। তেব যুব িটেমর ১৫ বছেরর গালিকপার ি ি য়ান এসেমিরও য মৃত, তা জানােনা হেয়েছ। আরও িতনজন আহত অব ায় হাসপাতােল ভিত। দমকল িবভাগ থেক জানােনা হেয়েছ, আহতেদর মেধ  একজেনর অব া আশ াজনক। মা  ’মাস আেগই ৬২ ল  ডলার খরচ কের আধুিনক ভােব সাজােনা হেয়িছল ইয়ুথ অ াকােডিমিট। সখােনই আ ন লেগিছল। ফ Óটবলই য দেশর জীবন, সখােন উঠিত ফÓটবলারেদর মৃতÓ েত কাযত জাতীয় শাক। পেলর ম ব , 
‘আমার সকাল হল ােমে ার িনং াউে  আ েনর খবর পেয়। যখােন মানুষ  সফল করার জন  যায়। ািজেলর ফÓটবেলর জন  খুব ঃেখর িদন।’ােবর া ন ফÓটবলার িজেকা, রানাি নেহা, িভিনিসয়াস িনয়ররাও শাক । িভিনিসয়াস মা  কেয়ক বছর আেগও থাকেতন এই রকম ি িপং কায়াটেরই। িরয়াল মাি েদর তারকা িভিনিসয়াস ট Óইট কেরেছন, 
‘খুব ঃেখর খবর। সবার জন  াথনা ক ন।’ আরও েড় িদেয়েছন, 
‘যখনই মেন হে  এই স ােরই আিম সারা িদন-রাত থাকতাম, তখনই কেপ উঠিছ। এখনও িব াস হে  না। সবার জন  াথনা করিছ। ঈ র সবার ভােলা ক ন।’ 

ােবর আর এক া ন তারকা িজেকাও শাকাহত। ই টা ােম িলেখেছন, ‘ য সব পিরবার তােদর স ান, নািত, ভাইেপা, আ ীয় হািরেয়েছ তােদর যন ঈ র পােশ থােকন। এই সব ছাট ছেল েলা 
 দখত ফÓটবেলই ভিবষ ৎ গেড় পিরবারেক সাহায  করার। সব জীবনই শষ। কােলা ও লাল রেঙর এই াব আরও শি  পাক, যােত এই মুহতটা কািটেয় উঠেত পাের।’ কিরয়ােরর শষ িদেক বছর খােনক রানাি নেহা খেলিছেলন ােমে ায়। তাঁর ম ব , 

‘ভয়ানক ােজিড।’ িঠক কী কারেণ আ ন লেগিছল, তা এখনও পির ার জানা যায়িন। ধু জানা িগেয়েছ, ভার পাঁচটা বেজ ১৭ িমিনেট দমকল ডাকা হেয়িছল। আ ন িনয় েণ আেস সাতটা ২০ িমিনট নাগাদ। একিট সূ  জানাে , যখন আ ন লেগিছল তখন ইয়ুথ অ াকােডিমেত িব ৎ বা জল কানওটাই হয়েতা িছল না। কারণ, বুধবারই িরও দ জেনইেরােত বড় ঘটনা ঘেট িগেয়েছ। হঠাৎ চ  ঝড়-বৃি র ফেল কাদার ধস নেমিছল। তােতও ছ’জন মারা িগেয়িছেলন। সই ঘটনার পর শহেরর অেনক জায়গােতই জল ও িব ৎ িছল না। 

ােমে া াব তােদর ট Óইটাের িলেখেছ, ‘ শাক ’। িত ী সাও পাওেলা, সাে ােসর মেতা বড় াব িলও পােশ দাঁিড়েয়েছ ােমে ার। নাম ােমে া হেলও ােবর িচ  আসেল শন। িননেহা 

দ উ বু নােমর অথ শেনর বাসা। আ ন উঠিত ফ Óটবলারেদর াণ কেড় নওয়ার পর সবাই াথনা করেছ াবিটর আবার জেগ ওঠার। যমন িফিন  পািখ আ ন থেক বঁেচ ওেঠ।

জত Óগৃহ। ােমে ার অ াকােডিমর পুেড় যাওয়া একিট অংশ —ট Óইটার

ঝলেক িরওর সরা াব
 ািজেলর িরও দ জেনইেরা শহেরর িবখ াত াব
 ািজিলয়ান িসির এ- ত অন তম সফল াব। পাচঁ বােরর িলগ জয়ী
 কাপা িলেবতেদােরস িজেতেছ এক বার, ািজিলয়ান কাপ ও ই ারকি েন াল কাপ একবার। িরও দ জেনইেরা েদেশর িলগজয়ী রকড ৩৪ বার
ােমে ায় খলা িবখ াত ফÓটবলারিজিজনেহা, মািরও জাগােলা, িজেকা, িনয়র, রামািরও, বেবেতা, আলেদয়ার, িলওনােদ, আি য়ােনা, রানাি নেহা

 দেশর মা  পাচঁিট ােবর একিট যােদর কখনও অবনমন হয়িন। বািকরা হল সাও পাওেলা, েজইেরা, সাে াস ও চােপেকােয়ে
 ােমে ার সে  িরও শহেররই ভাে া দা গামার িত ি তােক বলা হয় ডািব অফ িমিলয় । যা ািজেলর অন তম বড় ডািব। এ ছাড়া শহেরর আর একিট বড় ডািব ােমে া বনাম িমেন

মিসর িবকে র খাঁেজ বােসেলানা িসেড
বােসেলানা: িলওেনল মিসর অবসেরর পর বােসেলানার কী হেব?এই ে র উ র খাজঁার চ া করেছ বােসেলানা। আয়াখস থেক বাসয় সই কেরেছন ি  দ জং। বৃহ িতবার তারঁ হােত জািস তÓেল দওয়া হল। ২১ বছেরর এই িমডিফ ার ি র হােত জািস তÓেল দওয়ার সময় বােসেলানার িসেড  জােসপ মািরয়া বােতেমউ বেলেছন, ‘ মিসর উ রসিূর খাজঁার চ ায় রেয়িছ।’ িমডিফ ার হেলও দা ণ িতভার জন  ি েক িনেয় দা ণ আশাবাদী বােসেলানা। খািবর অভাব পরূণ করার জন । তেব মিসর আদশ িবক  এখনও অধরা। মিসর সে  আরও ’বছেরর চÓি  রেয়েছ বাসর। স সময় মিসর বয়স হেয় যােব ৩৩। যারঁ নােমর পােশ এখন ৫৮১ গাল। ৬৬৪ ম ােচ। এ রকম একজন ফÓটবলােরর িবক  খঁুেজ পাওয়া মেুখর কথা নয়। মিসর িবক  িহেসেব নইমারেক আনা হেয়িছল। িতিন এখন প ািরস সা ঁজােত খলেছন। অন  িবক  সয়ুােরস অবশ  দাপেটর সে  খেল যাে ন। বােসেলানা নতÓন ফেরায়াড এেলই অেনক িমিডয়া মিসর উ রসিূর িহেসেব ত Óলনা  করিছেলন। ািজিলয়ান িতনেহা টা দা ণ কেরও ধারাবািহক নন। ম ালকমেক আনা হেয়িছল। দা ণ সফল নন। ফরািস ফÓটবলার ওউসমােন দে েল েত িটেয় থাকেলও গত মাস েয়ক ভােলা 

ছে । িক  তােঁক মিসর আদশ িবক  ভাবার সময় হয়িন। বতমান িসেডে র ময়াদ আর ’বছর। তারপর তােঁক সের যেত হেব। 

তার আেগ িতিন মিসর িবকে র খােঁজ নেমেছন।  এক সা াৎকাের িতিন বেলেছন, ‘ মিস তা সারা জীবন খলেব না। ওর উ রসিূর খাজঁার কাজ জাির থাকেব। আমার জায়গায় িযিন আসেবন, তাঁেক একই ভােব খাঁজ চািলেয় যেত হেব। ভিবষ েতর জন  াবেক তির রাখেত।’ মিস বারবারই বেলেছন, ‘বােসেলানা থেকই আমার অবসর নওয়ার ইে  রেয়েছ।’ সই সূ  ধেরই বাসর মিসর িবক  খাজঁার চ া । ি ি য়ােনা রানাে া চেল যাওয়ার পের িরয়াল মাি দ রীিতমেতা গা ায় পেড়িছল। রানাে ার অভাব আজও মটােত পােরিন িরয়াল। িক  ধীের ধীের রানাে ার জায়গা নওয়ার জন  তির হে ন ািজেলর িব য়বালক িভিনিসয়াস িনয়র। তৎকালীন কাচ লােপেত ই তােঁক িনয়র িটেম ফরৎ পািঠেয় িদেয়িছেলন। লােপেত ই িবদােয় পর বতমান কাচ সাি য়ােগা সালাির অবশ  তােঁক আবার িফিরেয় িনেয়েছন িসিনয়র িটেম। সই িভিনিসয়াস িনেজেক মেল ধরেত  কেরেছন। িরয়াল সমথকরা তারঁ খলা দেখ তািরফ করেছন। তাঁেক িসআর সেভেনর িবক  িহেসেব মেন নওয়া  কেরেছন তারঁা। সই িশ া িনেয় বাস পেথ নামেলও মিসর িবক  এখনও খঁুেজ পায়িন। চাট িনেয়ও তাঁেক নামেত হয়।   

মিসর িবক েদর কী পারফরম া
নইমার িহট
সুয়ােরস িহট
িতনেহা মাঝািরয়ানা
দে েল মাঝািরয়ানা

সািনয়ার বােয়ািপক
হায়দরাবাদ: মির কম, িমলখা িসং, মেহ  িসং ধািনেদর পর এ বার সািনয়া িমজেক িনেয়ও বােয়ািপক হেত চেলেছ। বার িনেজই এ কথা জািনেয়েছন ভারেতর টিনস রািন। আপাতত মাত å কালীন ছিটেত টিনস কােটর বাইের সািনয়া। িতিন বলেছন, ‘আমার বােয়ািপক করা িনেয় একিট সং ার সে  চ Óি  হেয়েছ। তেব তা এখন একদমই াথিমক পযেয়।’ ডাবলেস ৬ া  াম জয়ী তারকােক িনেয় ছিব করেত চেলেছন েযাজক রিন ওয়ালার িটম। যােদর িসেনমা 
‘উির, দ  সািজক াল াইক’ যেথ  সমাদর পেয়েছ দশকেদর। সািনয়া বেলেছন, ‘এটা একটা দা ণ ব াপার। তেব আমার কী ভÕিমকা হেব, তা জািন না। তেব যেহত Ó আমােক িনেয় িসেনমা, তাই তথ  সরবরাহ করেত তা আমােকই হেব।’ 

েযাজকেদর তরেফও জানােনা হয়িন সািনয়ার ভÕিমকায় ক অিভনয় করেবন। ভারেতর ব াডিম ন তারকা সাইনা নহওয়ালেক িনেয় বােয়ািপেকর কাজ  হেয়েছ। যােত সাইনার ভ Õিমকায় অিভনয় করেছন া কাপুর।

ওসমািনয়া িব িবদ ালেয় সািনয়া। বার 

কা ীের ই েব েলর িফরিত ম াচ িপেছাল
এই সময়: ত Óষারপােতর জন  শষ পয  বািতলই হেয় গল ই েব ল-িরয়াল কা ীর ম াচ। আই িলেগর ওই িফরিত ম াচ হওয়ার কথা িছল কাল রিববার, নগের। কেয়ক িদন ধেরই কা ীের ব াপক হাের তÓষারপাত হে । য কারেণ গত ’িদন যাবতীয় িবমান বািতলও করা হেয়েছ। রিববােরর ম াচ িনেয় তাই  িছল। শষ পয  ওই ম াচ িপিছেয় দওয়া হল। তেব কেব হেব, তা িনেয় এখনও িকছ জানােনা হয়িন ফডােরশেনর তরেফ। তেব একটা ব াপার িনেয় কানও ি ধা নই, ম ােচর ক  বদলাে  না। আই িলেগর িসইও সনু  ধর গায়া থেক ফােন বেলন, ‘ নগের ম াচ হওয়ার মেতা অনুল পিরেবশ এখন নই। ওই ম াচটা িপিছেয় দওয়া হেয়েছ। আই িলেগর সিূচ িনেয় আেলাচনা কের জানােত পারব, কেব হেব ম াচ।’ যা জানা যাে , তােত ৩ মাচ িমনাভ ম ােচর পরও শষ রাউে র খলা বািক থাকেব 

ই েব েলর। তার পরই কা ীর ম াচ হওয়ার স াবনা। িরয়াল কা ীর ম ােচর জন  শিনবার নগর যাওয়ার কথা িছল আেলহাে ার মেনে েসর িটম। নেরাকা ম ােচর পরই অবশ  ই েব ল জেন িগেয়িছল, কা ীর ম াচ হওয়ার স াবনা নই বলেলই চেল। বার সকােল তাই সকােল খালা মেনই াি েস আেসন এনিরেক এসেয়দা, জিন আেকা ারা। নেরাকা ম ােচ খলা থম এগােরা ফ Óটবলারেক িব াম দন ই েব ল কাচ। বািকেদর িনেয় ঘ া খােনক াি স করান আেলহাে া। পের ােবর িসইও সি ত সন বেলেছন, ‘ম াচটা বািতল করা হেয়েছ। আেগ জানেত পেরিছ, এটাই ি ।’ কা ীর ভে  যাওয়ায় ই েব েলর সামেন এখন পেরর ম াচ ১৪ ফ য়াির, লাজং এফিসর িব ে । িশলংেয়র িটেমর িব ে  খলার জন  ভাবনা িচ া  কের িদেয়েছন আেলহাে া।

পুর ার ফরাে ন ছায়া- জ াৎ া
এই সময়: রাজ  সরকােরর ‘বাংলার গৗরব’ পুর ার িফিরেয় িদে ন জ াৎ া দ  ও ছায়া আদকরা। শিনবার স ােব সাংবািদক সে লন কের পুর ার িফিরেয় কথা ঘাষণা করেবন ই অন ভােরা লক। ছায়া নামী টারও। বছর চােরক আেগ পুর ার পান তাঁরা। কন পুর ার ও পুর ার অথ িফিরেয় িদে ন? জ াৎ ার যাবতীয় াভ রাজ  অিলি ক সং ার িসেড  অিজত বে াপাধ ােয়র িব ে । ‘ বশ িকছ বছর িতিন রাজ  ভােরাে ালক সং ার িসেড  িছেলন। িক  িকছই কেরনিন,’ বেলন িতিন।জ াৎ ার ম ব , ‘ভােরাে ালেনর মেতা ইেভে র সে  যু  থাকার সুবােদ কানওভােবই ডাকা হয় না। রাজ  সরকারও িকছ বেল না। িদেন িদেন বাংলার ভােরাে ালন িপিছেয় যাে । তাই এই িস া ।’

াজােক থামােত চান খািলদ
এই সময়: আজ ভাে ার িতলক ময়দােন ই সরার মেুখ পড়েত চেলেছ মাহনবাগান। থম জন ১৭ গাল করা উইিলস াজা। আর ি তীয় জন দওদা িসেস। গাি য়ান িমিডও ন’টা গাল কিরেয়েছন, কেরেছন িতনেট। এই ’জনেকই আজ আটকােত চাইেছন কাচ খািলগ জািমল। বেলও িদে ন, 
‘কী হেব না হেব, জািন না। যতটা ভােলা করা যায়, সই চ াই করব।’ চািচেলর িব ে  ঘেরর মােঠ ০-৩ হেরিছল মাহনবাগান। খারাপ অব ায় মাহনবাগান। িলগ টবেল এখন িতন ন ের গায়ান িটম, ১৬ ম ােচ ২৯ পেয়  িনেয়। আর খািলেদর িটম ছয় ন ের, ১৫ ম ােচ ২২ পেয় । চািচল কাচ পে  িগিগউ বেলেছন, ‘অে র খাতায় হয়েতা স াবনা আেছ, িক  কিঠন পিরি িত। িনেজেদর ভ Óেলর খসারত িদেত হে ।’ িজতল জামেশদপুর: আইএসএেল মু ইেক ১-০ হারাল জামেশদপরু। ৮০ িমিনেট মেমার গাল। ১৫ ম ােচ ২৩ পেয়  জামেশদপেুরর।
আজ আই িলেগ
মাহনবাগান : চািচল 

(ভাে া, িবেকল ৫-০০)

সরাসির ার াটেস

ইন কােপ ফভািরট কা া
সু ত দাশ

আজ কলকাতা ঘাড়েদৗেড় সাতিট রেসর মেধ  সরা আকষণ ইন এিলজােবথ টÓ কাপ। পাচঁ ঘাড়ার রেস ফভািরট কা া। িসেলকশন; ১.৩০- পেয়   ভ ১, কা  ি য়ার ২, ি থ এ  ওেয়শন ৩। ২.০০- ডংগল ১, সাংিভ ২, বাজাংে স 

৩। ২.৩০-দ  িকস ১, আরািশ ২, লপাড ি ক ৩। ৩.০০- মাি িটউড ১, অ ামারাস হায়াইট ২, ক ােসল ি জ ৩। ৩.৩০- ই ান াউন ১, জয়ভা  ২, অ ােভিলেনা ৩। ৪.০০- িশবাংশ ১, ওিফয়ন ২ কা া ৩। ৪.৩০- রামানফ ১, িভয়ােরিজও ২, বািডেহািল ৩। িদেনর সরা - ই ান ার।
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