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ি েকেটর সহজ পাঠ
ি েকট একিট দলিভি ক খলা। িত দেল ১১জন কের খেলায়াড় িনেয়
ই দেলর মেধ এই খলা হয়। ি েকেটর একিট ম াচ সেবা ৫িদন পয
চলেত পাের। দশ এবং খলার ফেমর ( ট , ওয়ান ড, িট২০) ওপর িভি
কের ি েকেটর আইনকা েন িকছুটা পাথক থাকেলও বিসক আইনকা ন
সব ে
ায় একরকম। অ া অেনক জনি য় খলার তুলনায়
ি েকেটর আইনকা ন িকছুটা বিশ এবং কান কান ে অেনকটা
জিটল। তাছাড়া সমেয়র দাবী এবং যুেগর সােথ তাল িমিলেয় িনয়িমত
পুরােনা আইেনর পিরবতন হে এবং নতুন আইেনর সৃি হে । যা- ই
হাক, ি েকেটর নতুন ও পুরাতন ভ এবং উৎসাহী সাধারণ পাঠেকর
কােছ ি েকটেক সহজ ও বাধগম কের তালার উে ে এখােন ি েকট িবষয়ক িবিভ শে র ব াখ া এবং খলার
িনয়ম ও আইনকা ন স েক আেলাচনা করা হল।

সংি

ইিতহাস

ি েকট স েক পাওয়া সবেচেয় পুরােনা তথ অ সাের ১৫৯৮ সােল এই খলািটর নাম কািশত হেয়িছল। ষাড়শ
শতেকর
র িদেক ইংল ে ড ি েকট খলার চলন িছল। তেব তখন এেক "creckett" বলা হত।
েত বা ােদর
খলা িহসােব চিলত হেলও পরবতীেত এিট আেরা সংগিঠত হেয় ধান সািরর ীড়ায় পিরগিণত হয়। স দশ
শতেক ি েকট ল ডন ও দি ণ ইংল ে ড একিট জনি য় ীড়ায় পিরণত হয়। জুয়ারীেদর আ হ ও ধনীেদর িবিনেয়ােগ
তখন কাউি ট দল, পশাদার খেলায়াড় এবং ি েকেটর বড় াব েলার উৎপি হয়। সইসােথ রাজপিরবােরর
সদ সহ গণ মা অেনেক ি েকেটর আইন- কা ন ও উ য়েন
পূণ ভূিমকা পালন কেরন। ঊনিবংশ শতাি র
েত ইংেরজেদর উপিনেবিশক শাসনামেল ি েকট এিশয়া, অে িলয়া, আি কা এবং এমনিক উ র আেমিরকায়ও
ছিড়েয় পেড়।
র িদেক ি েকট খলা িছল অিনিদ কাল ব াপী - অেনকটা এখনকার ট ম ােচর মত। ইিতহােসর
থম আ ািনক ট ম াচিট মলেবান ি েকট াউে ড ১৮৭৭ সােলর ১৫ই মাচ ইংল া ড ও অে িলয়ার মেধ
অ ি ত হেয়িছল। এই খলায় অে িলয়া ৪৫ রােন জয়লাভ কের। থম িব যুে র পূেবর ই দশকেক 'ি েকেটর
ণযুগ' বলা হয়। কারণ তখন ইংল া ড, অে িলয়া এবং দি ণ আি কা িনয়িমত ট ম াচ খলত। পরবতীেত ি িটশ
উপিনেবশ েলােত এই খলা ব াপকভােব ভাব িব ার লাভ কের।<br>
বৃি পাত ও িবিভ াকৃিতক েযােগর কারেণ ৫িদন ব াপী ট ম াচ েলা ায় সময় িঠকমত শষ করা যত না। এেত
ি েকেটর িত দশকেদর আ হ কমেত থােক। তাছাড়া মা েষর সামািজক ও কমজীবেন ব াপক পিরবতেনর কারেণ
কেয়কশ বছর আেগর মেতা িদেনর পর িদন মােঠ বেস খলা দখার সময় ও েযাগ অেনেকর হয় না। তাই ১৯৬৩
সােল ইংল াে ড কাউি ট ােব িতেযাগীতার জ
থম সীিমত ওভােরর ি েকট খলার বতন কের। এরপর
ইংল াে ডর মত অ া দশ েলাও সীিমত ওভােরর ি েকট
কের। ১৯৭১ সােল ইংল া ড ও অে িলয়ার মেধ
থম একিদেনর আ জািতক ম াচ অ ি ত হয়। িব ি েকেটর সেবা সং া 'আইিসিস' ি েকটর খলুেড় সব েলা
দশেক িনেয় ১৯৭৫ সােলর ৭ জুন ইংল াে ড থম িব কাপ ি েকেটর আেয়াজন কের। এেত অংশ হণ কের
ইংল া ড, অে িলয়া, িনউিজল া ড, দি ণ আি কা, ীলংকা, ভারত, পািক ান ও ওেয় ইি ডজ। ফাইনােল
অে িলয়ােক ১৭ রােনর ব বধােন পরািজত কের ওেয় ইি ডজ থম িব কাপ জেয়র গৗরব অজন কের। বতমান
যুেগর গিতশীল জীবনযা ায় সকাল থেক িবকাল পয মােঠ বেস খলা দখার মত সময় অেনক ি েকটে মী মা েষর
হােতও নই। তাই সময় ও যুেগর সােথ তাল িমিলেয় এবং ি েকটেক ফুটবেলর মত গিতশীল ও জনি য় করেত
ইংল া ড এবং ওেয়লস ি েকট বাড ২০০৩ সােল সবপথম ২০ ওভােরর Twenty20 (T20) ি েকট খলার বতন
কের। ২০ ওভােরর একিট ম াচ শষ হেত ায় িতন ঘ টা সময় লােগ। ২০০৫ সােলর ১৭ ফ য়াির অকল াে ডর
ইেডন পােক অে িলয়া ও িনউিজল াে ডর মেধ থম আ জািতক িট- টােয়ি ট ি েকট ম াচ অ ি ত হয়। ২০০৭
সােল দি ণ আি কায় থম িট- টােয়ি ট ি েকট িব কাপ িতেযািগতায় ভারত পািক ানেক হািরেয় চ াি য়ন হয়।
উে খ , ি েকেটর ইিতহাস দীঘ হেলও আ জািতক মােনর ম াচ খেল মা ৮ থেক ১০িট দশ। িকছু িকছু দশ
অেনকটা এিগেয় আসেলও আ জািতক মােনর পযােয় আসেত এখেনা অেনক সময় বাকী।
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খেলায়াড় ও অ া ায়ার
ি েকট দলিভি ক খলা। িত দেল ১১ জন খেলায়াড় িনেয় ই দেলর মেধ ি েকট খলা হয়। সাধারণত িতিট
দল ব াটসম ান, বালার, উইেকট িকপার ইত ািদ িবিভ পারফরেমে র খেলায়ােড় িনেয় গিঠত হয়। তাছাড়া িতিট
দেল একজন খেলায়াড়েক ক াে ন (দলেনতা) হেত হয়। কান খেলায়াড় আঘাত া হেয় খলেত না পারেল বদিল
খেলায়ার নওয়া যায় তেব িবিভ শতসােপে । খলা চলাকালীন সমেয় মােঠ ইজন আ ায়ার থােক। বািলং াে
অব ানরত আ ায়ারেক বলা হয় িফ আ ায়ার এবং বল মাকােবলায় িনেয়ািজত ব াটসম ােনর সমা রােল
অব ানরত আ ায়ারেক য়ার লগ আ ায়ার। তাৎ িণক িস া হেণ অ মতাজিনত কারেণ িকংবা িবতিকত
িস া যাঁচাইকে সেবাপির এ 'জন আ ায়ারেক সহেযাগীতার লে মােঠর বাইের আেরা একজন আ ায়ার
থােকন। িতিন তৃতীয় আ ায়ার বা থাড আ ায়ার নােম পিরিচত। এছাড়াও, খলায় বল সংর ণ, সরবরাহ, পিরবতন,
মােঠ দািয় পালনরত আ ায়ার েয়র জ কামল পানীয়, তাঁেদর মেণর বে াব সহ আহার- ভাজেনর দািয়ে
থােকন চতুথ আ ায়ার বা ফাথ আ ায়ার। খলা সিঠক ও ুভােব পিরচালনা সং া িবষয়ািদ িবেশষতঃ
আ ায়ারগেণর িস া ও ভূিমকা িনেয় িবে ষণা ক িতেবদন ণয়েনর দািয়ে থােকন আইিসিস কতৃক মেনানীত
একজন ম াচ রফাির।
বদলী খেলায়াড়: িফি ং দেলর কােনা খেলায়াড় খলার মােঠ আহত হেল বা অ হেয় পড়েল তাঁর বদেল অিতির
খেলায়াড় খলেত পারেব। তেব অিতির খেলায়াড়িট বািলং বা উইেকট িকপাের খলেত পারেব না, ধু িফি ং- এ
খলেত পারেব। ব ািটং দেলর কােনা খেলায়াড় খলার মােঠ আহত হেল বা অ হেয় পড়েল তাঁর বদেল কান
অিতির খেলায়াড় খলেত পারেব না। আহত ব াটসম ান আপাতত: িরটায়ড করেব। তেব ইিনংস শষ হওয়ার আেগ
যিদ
হয় তেব আবার ব ািটং- এ িফের যােব। যিদ ইিনংস শষ হওয়ার আেগ
না হয় তেব তাঁর উইেকটিট
Retired Out িহসােব গণ হেব।
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খলা, মাঠ ও সর াম
ি েকেট অংশ হণকারী ’িট দেলর একিট ব ািটং ও অপরিট িফি ং কের থােক। থেম কান দল ব াট করেব বা
কান দল িফি ং করেব তা িনধারন হেব কেয়ন টেচর মাধ েম। কেয়ন টেচ য দল িজতেব স দেলর ক াে নই থম
িস া নেব তাঁরা ব াট করেব নািক িফি ং করেব। ব ািটং দেলর প থেক মােঠ থােক ইজন ব াটসম ান, বাকীরা
মােঠর বাইের অেপ া কের। পের পালা েম তাঁরাও এেস ব ািটং কের। িফি ং দেলর এগারজন খেলায়াড়ই মােঠ
উপি ত থােক যার মেধ এক জন উইেকটিকপার িযিন দ ানা বা াভস হােত াইকার ব াটসম ােনর উইেকেটর
িপছেন অব ান কের। ৯ জন (িফ ার) মােঠর িবিভ জায়গায় দাঁড়ায় এবং বাকী একজন খেলায়াড় ( বালার) াইকার
ব াটসম ােনর উে ে বল িনে প কের। সাধারণত িনে পকৃত বল মািটেত একবার পেড় লািফেয় ইং কের বা
সাজাভােব ব াটসম ােনর কােছ যায়। ব াটসম ান ব াট িদেয় কৗশেল বলিটেক শট কের দূের পাঠাবার চ া কের।
মােঠর িবিভ ােন অব ান নওয়া িফ াররা চ া কের বলিটেক যত তাড়াতািড় স ব উইেকেট ফরত পাঠােত। আর
ব াটসম ান 'জন বলিট ফরত আসার আেগ পর র ান পিরবতেনর চ া কের। একবার ান পিরবতন করেত
পারেল তােদর দেলর পে এক রান যাগ হেব। ব ািটং দেলর উে
হে আউট না হেয় যত বশী ও যত ত স ব
রান করা। বািলং দেলর উে
হে ব ািটং দেলর সব ব াটসম ানেদর যত তাড়াতািড় স ব আউট কের দয়া এবং
ব াটসম ানরা যােত সহেজ রান তুলেত সজ চ া করা। ব াটসম ান িবিভ ভােব আউট হেত পাের। ১০ জন
ব াটসম ান আউট হেয় গেল বা সেবা ওভার পয খলা হেয় গেল ব িটং দল িফি ং- এ যােব এবং িফি ং দল
ব ািটং- এ যােব। অথাৎ পালাবদল হেয় আবার খলা হেব। তারপের রােনর তফাৎ বা উইেকট িহসাব কের জয়পরাজয় িনধািরত হয়। উে খ , ১০ জন ব াটসম ান আউট হেলই অল আউট বলা হয়, কারণ অবিশ একজন
ব াটসম ান িদেয় খলা স ব হয় না। ব ািটং করেত কমপে
ইজন ব াটসম ান লােগ।
ি েকট ঘাসযু মােঠ খলা হয়। ি েকট মাঠ একিট িবশাল বৃ াকার অথবা িড াকার ঘাসব ল সমতল জিমেনর উপর
িনিমত হয়। যিদও মােঠর আকােরর বলায় িনিদ কান িনয়ম নই তেব এিটর ব াস সাধারণত ৪৫০ ফুট (১৩৭ িম)
থেক ৫০০ ফুট (১৫০ িম) - এর মেধ হেয় থােক। অিধকাংশ মােঠই মাটা দিড় িদেয় মােঠর পিরসীমা ঘরা দয়া
থােক যা সীমানা নােম পিরিচত। মােঠর িঠক মােঝ ২২ গেজর (১০ × ৬৬ ফুট বা ৩.০৫ × ২০.১২ িম) ঘাসিবহীন অংশ
থােক যােক িপচ বেল। এিট িবেশষভােব মািটেক শ কের িনমাণ করা হয় যােত বেলর আঘােত সহেজ য় া না
হয়। িপেচর ই াে কােঠর িতনিট কের ল া লািঠ বা া থােক। িতনিট াে র উপর িট বল া
েলােক
সংযু কের। ি েকেট াে
লেগ আউট হওয়ার ে য কােনা একিট বল ফলা বাধ তামূলক। া ও বল
সহেযােগ এই কােঠর কাঠােমােক উইেকট বেল। ি েকটর মূল খলা ঘাসিবহীন চতুভুজাকৃিতর এই িপেসই হেয় থােক।
এই িপসেক মাঝখােন রেখ মােঠর ক ীয় এলাকােক িড াকার একিট বৃে িচি ত করা হয়। এিটর ব াস ায় ৩০
গজ। িপেচর য াে
াইকার ব াটসম ান দাঁড়ায় তােক বেল ব ািটং া এবং অপর াে র নাম বািলং া - যখান
থেক বালার দৗেড় এেস বল কের। িট উইেকেটর সংেযাগকারী দীঘ কা িনক রখার মাধ েম মাঠিট িট অংেশ
িবভ হয়; তার মেধ যিদেক ব াটসম ান ব াট ধেরন সিদকিটেক অফ সাইড এবং য িদেক ব াটসম ােনর পা থােক
সিদকিটেক বেল অন সাইড। অ ভােব বলা যায় ডান- হািত ব াটসম ােনর ডান িদক এবং বাম- হািত ব াটসম ােনর
বাম িদক হে অফ সাইড এবং অ িট অন সাইড বা লগ সাইড। িপেচ য রখা আঁকা থােক তােক বেল ি জ।
ব াটসম ান আউট হেয়েছন িকনা এবং বালার বধ বল কেরেছন িকনা যাচাইেয়র জ ি জ ব ব ত হয়। িফি ং- এর
িবধােথ মােঠর িবিভ অংেশেক িবিভ নােম অিভিহত করা হয়।
ি েকট খলার আেরা 'িট
পূণ ব হে িবেশষভােব কাঠ, াি ক, কাপড় ও চামড়া িদেয় তির একিট বল এবং
কােঠর তির ব াট। বল ই রংেয়র হেত পাের: সাদা ও লাল। একিদেনর খলায় িবেশষ কের িদবা- রাি র খলায়
সাধারণত সাদা বল ব ব ত হয়। ি েকট বেলর ওজন ১৫৫.৯ থেক ১৬৩.০ াম এবং পিরিধ ২১০ থেক ২২৫
িম.িম.। বেলর আকার ন হেয় সাইজ পিরবতন হেয় গেল বল পিরবতন করা হয়। ব ােটর সেবা দঘ ৩৮ ইি
(৯৬৫ িম.িম.) এবং সেবা ওজন ১.৪ কিজ পয হেত পাের।

ব ািটং ও রান
আেগই বেলিছ ি েকেট অংশ হণকারী ’িট দেলর একিট ব ািটং ও অপরিট িফি ং কের থােক। ব াটসম ান ব াট
িদেয় কৗশেল বলিটেক শট কের দূের পাঠাবার চ া কের। মােঠর িবিভ ােন অব ান নওয়া িফ াররা চ া কের
বলিটেক যত তাড়াতািড় স ব উইেকেট ফরত পাঠােত। আর ব াটসম ান 'জন বলিট ফরত আসার আেগ পর র
ান পিরবতেনর চ া কের। একবার ান পিরবতন করেত পারেল তােদর দেলর পে এক রান যাগ হেব। ব ািটং
শেটর পর বলিট যিদ গিড়েয় সীমানা পিরেয় যায় তাহেল ব িটং দল পােব চার রান, আর বলিট যিদ সরাসির উপর িদেয়
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িগেয় সীমানার বাইের চেল যায় তখন ব িটং দল পােব ছয় রান। রান 'ভােব িহসাব হয়: ব াি গত ও দলীয় রান। সব
ব াটসম ান সংগৃহীত রান ও এ া রােনর সং েহর যাগফল হল দলীয় রান। িতিট ব াটসম ােনর িনেজর শট থেক
করা রােনর যাগফল হল তাঁর ব াি গত রান।

ব ািটং দেলর উে
হে যত বশী ও যত ত পারা যায় রান করা। উভয় ব াটসম ান পর র া পিরবতন ছাড়াও
আেরা িবিভ ভােব অিতির রান পাওয়া যায়। বািলং দেলর উে
হে ব ািটং দেলর সব ব াটসম ানেদর যত
তাড়াতািড় স ব আউট কের দয়া এবং ব াটসম ানরা যােত সহেজ রান তুলেত না পাের সজ চ া করা। ব াটসম ান
িবিভ ভােব আউট হেত পাের।

িফি ং ও বািলং
িফি ং দেলর ১১ জেনর মেধ একজন বালার, একজন উইেকট িকপার এবং বাকী ৯ জন িফ ার। এই নয় জন
িফ ােরর কাজ হে মােঠর িবিভ
পূণ ােন দাঁিড়েয় ব াটসম ােনর শট করা বলিট মািটেত পড়ার আেগই ধের
ফলা বা িড়েয় যত তাড়াতািড় স ব উইেকেট ফরত পাঠােনা। িফ ারেদর সাজােনার িবধােথ মােঠর িবিভ
অংশেক িবিভ নাম িদেয় বাঝােনা হয়। মােঠর এসব অংশ াইকার ব াটসম ােনর কান িদেক তা বাঝােনার জ
leg, cover, mid-wicket, "backward", "forward", or "square" শ েলা ব বহার করা হয়। তাছাড়া এসব অংশ
াইকার ব াটসম ান থেক কত দূের তা বাঝােনার জ silly, short, deep or long শ েলা ব বহার করা হয়।
খলার সােথ তাল িমিলেয় িফ ারেদর অব ান িবিভ রকেমর হেত পাের। সাধারণত বালার ও ক াে েনর পরামশ ও
িনেদেশ এবং বািলং- এর ধরেনর (attacking and defending) ওপর িভি কের িফ ারগণ মােঠর িবিভ অংেশ
অব ান নন। উে খ , মােঠর এসব অংেশর নাম সরাসির াইকার ব াটসম ােনর পিজশেনর সােথ স িকত। অথাৎ
াইকার ব াটসম ােনর পিজশন পিরবতন হেল বা ডানহািতর পিরবেত বামহািত ব াটসম ান হেল মােঠর এসব অংেশর
নােমরও পিরবতন হেব। মােঠর মধ খােনর 'পীচ' অংেশ কান িফ ার দাঁড়ােত পারেব না। 'field behind square leg'
অংেশ উইেকট কীপার ছাড়া সেবা
'জন িফ ার থাকেত পারেব। তাছাড়া 'Power play' চলাকালীন সমেয়
িফ ারেদর িকছু িবিধ- িনেষধ মেন পিজশন িনেত হয়।
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িফি ং দেলর কান খেলায়াড় যখন ব াটসম ােনর উে ে বল কেরন তখন তাঁেক বলা হয় বালার। ি েকেট
Bowling এবং Throwing-এর মেধ আইনগত পাথক আেছ। বািলং করার সময় িকছু িনয়মকা ন মেন করেত হয়।
বালােরর বািলং করা িতিট বলেক ইংেরিজেত a ball or a delivery বলা হয়। ৬িট বেল এক সট যােক বলা হয়
ওভার। অথাৎ কান বালার যিদ বল কের তাঁেক কমপে ৬িট (এক ওভার) বল করেত হেব। ওভার শেষ িফি ং
দলেক বালার এবং বািলং- এর িদক পিরবতন হয়। এসময় আ ায়ার য় তােদর অব ান পিরবতন কেরন। সীিমত
ওভােরর খলায় একজন বালার সেবা ২০% বল করেত পারেব। অথাৎ ৫০ ওভােরর খলায় ১০ ওভার এবং ২০
ওভােরর খলায় ৪ ওভার। একজন বালােরর বল করার প িত েলা ছিবেত ধােপ ধােপ দখােনা হল।

বািলং- এর ধরণ, কৗশল ও বেলর গিতর ওপর িভি কের এেক ধানতঃ িতনভােগ ভাগ করা হয়:
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 Fast bowling (137–153 km/h)
 Medium pace bowling (96–119 km/h)
 Spin bowling (70–90 km/h)
িবিভ ক াটাগিরর বলেক গিত, িদক ও কারগির কৗশেলর ওপর িভি কের আবােরা িবিভ ভােব ভাগ করা হয়। যমন:
Fast/Medium pace bowling : Bouncer, Inswinger, Leg cutter, Off cutter, Outswinger, Reverse swing,
Slower ball, Yorker ইত ািদ। Spin bowling : Arm ball, Doosra, Teesra, Flipper, Googly, Carrom ball,
Leg spin, Off spin, Slider, Topspinner ইত ািদ। বালােরর বলিট িপেচর কান জায়গায় থম িহট কের তার
ওপর িভি কের (lengths) এেক কেয়কিট নােম অিভিহত করা হয়।

এছাড়া য বল িপেস কান বাউ

না কের সরাসির ব াটসম ােনর কােছ পৗঁেছ তােক বলা হয় Full toss।

ব াটসম ান আউট
িকভােব একজন ব টসম ান আউট হেত পাের তা িনেয় এখােন আেলাচনা করা হল:
1.

বা আউট: যখন বালােরর কান বধ বল সরাসির বা ব াটসম ােনর ব াট বা শরীের
আঘাত কের এবং কমপে একিট বল মািটেত পেড় যায়।

2.

টাইম আউট: একজন ব াটসম ান আউট হওয়ার পর িতন িমিনেটর মেধ পরবতী ব াটসম ানেক মােঠ আসেত হয়,
এর থেক দরী হেল নতুন ব াটসম ানেক আউট ঘাষণা করা হেব।

3.

ক াচ আউট: যখন বালােরর কান বধ বল ব াটসম ােনর িহেট বা ব ােট লেগ শূেণ উেঠ যায় তখন বলিট িফি ং
দেলর কান খেলায়াড় ধের ফলেল।

4.

াে ডল দ া বল আউট: যিদ কােনা ব াটসম ান বালােরর ছুেড় দওয়া বলেক ই াকৃতভােব হাত িদেয় আটকায়
বা ধের ফেল ব াটসম ানেক আউট ঘাষণা করা হেব।

5.

িহট দ া বল টায়াইস আউট: যিদ কােনা ব াটসম ান বালােরর ছুেড় দওয়া বলেক পরপর ইবার িহট কের তেব
ব াটসম ানেক আউট ঘাষণা করা হেব।

6.

িহট উইেকট: যিদ কােনা ব াটসম ান বালােরর বলিট মাকােবলা করেত িগেয় বা বলিট চলমান থাকা অব ায়
িনেজর ব াট বা শরীেরর কান অংেশ বা েসর সােথ লেগ উইেকট ভে যায় ( াে র ওপর থেক বল
পেড় গেল) তেব ব াটসম ানেক আউট ঘাষণা করা হেব।

7.

রান আউট: যখন বালােরর কান বধ/অৈবধ বল ব াটসম ােনর িহট বা ব ােট লেগ বা অ কানভােব মােঠ
গিড়েয় যায় তখন উভয় ব াটসম ান রান নওয়ার জ
ান পিরবতন করার সময় যিদ কান ব াটসম ান
popping crease -এর পছেন িফের আসার আেগই িফি ং দেলর কউ বলিট িদেয় উইেকটিটেত আঘাত কের
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একিট বল মািটেত ফেল দয়।

8.

া আউট: যখন কান ব াটসম ান বালােরর কােনা বলেক িহট করেত ব থ হয় এবং বলিট উইেকট িকপােরর
হােত এেস পৗঁছার মু েত ব াটসম ান যিদ ি েসর বাইের থােক তেব ব াটসম ান ি েস িফের আসার আেগই
উইেকটিকপার যিদ বল িদেয় আঘাত কের উইেকেটর বল মািটেত ফেল দন।

9.

অব াকিটং দ া িফ আউট: যিদ কান ব াটসম ান ত ও পেরা ভােব এবং ই ায় কান িফ ারেক খলার
মেধ িতব কতা সৃি কের তেব ব াটসম ানেক আউট ঘাষণা করা হয়।

10. এলিবডাি উ (Leg Before Wicket): যিদ বালােরর বলিট িপেস িহট কের সরাসির এেস কােনা ব াটসম ােনর
শরীের লােগ (অথাৎ ব ােট না লেগ) এবং অ া ায়ার মেন কেরন য বলিট ব াটসম ােনর শরীের না লাগেল
বা হত। তেব ব াটসম ানেক আউট ঘাষণা করা হয়। তেব বলিট যিদ িপেসর লগ সাইেড িহট কের তেব
আউট হেব না। তাছাড়া বলিট যিদ অফ া লাইেনর বাইের িহট কের এবং ব াটসম ান শট নওয়ার চ া
কের তেব আউট হেব না।
ি েকেটর সবেচেয় জিটল ও িবতিকত িস া এই এলিবডাি উ। ি েকট বা ােদর মেত, আ ায়াররা যসব
িবষেয় িস া িনেত ভুল কের থােকন তার মেধ অ তম এলিবডাি উ বা লগ িবেফার ইউেকট সং া আউট
দান৷ এই আউিটর ব াপাের আেরা খুিটনািট িকছু িবষয় পযেব েণ িনেত হয়।

এ

া রান

অৈবধভােব করা বেলর জ িকভােব ব ািটংদল অিতির রান (Extra run) পায় তা িনেয় এখােন আেলাচনা করা হল।
ব াটসম ানেদর ব ািটং ছাড়া যসব রান ব ািটং দেলর াের যাগ হয় স েলােক অিতির রান (Extra run) বলা হয়।
সাধারণত পাঁচভােব এই রান পাওয়া যায়:
1) No ball - বল করার সময় বালােরর পদে প popping crease অিত ম করেল অথবা বল সরাসির
ব াটসম ােনর মাথার ওপর িদেয় িনে প করেল অ া ায়ার এেক না বল ঘাষণা কেরন। তখন ব ািটং দেলর
াের এক রান যাগ হয়। তাছাড়া বালারেক এই বলিট আবার পুনরায় করেত হয়। অেনকসময় এই বলিটেক
"free hit" িহসােব দওয়া হয়।
2) Wide ball - যিদ বালােরর কান বল ব াটসম ােনর অব ান থেক এতেবিশ দূর িদেয় যায় য এিট
ব াটসম ােনর পে িহট করা স ব নয় তখন এেক ওয়াইড বল বলা হয়। তখন ব ািটং দেলর াের এক রান
যাগ হয়। তাছাড়া বালারেক এই বলিট আবার করেত হয়।
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Bye - যিদ বালােরর কান বধ বল ব াটসম ােনর ব াট বা শরীেরর কান অংেশ শ না হেয় অেনকদূর গিড়েয়
যায় তখন ব াটসম ানরা পর র ান পিরবতন কের য রান নয় তােক বাই রান বলা হয়। বলিট যিদ সীমা না
শ কের তখন চার রান গণ হেব।
4) Leg bye - যিদ বালােরর কান বল ব াটসম ান িহট করার চ া কের িক বলিট ব ােট না লেগ ব াটসম ােনর
শরীেরর কান অংেশ লেগ গিড়েয় যায় তখন ব াটসম ানরা য রান নয় তােক বেল লগ বাই রান। (ব িত ম
LBW!)
5) Penalty runs - মােঠ বালার বা িফ ারগেণর িবিভ অৈবধ কাযকলােপর জ শাি
প ব িটং দলেক য
রান দওয়া হয় তােক Penalty runs বেল।
উে খ , এ া রান কান ব াটসম ােনর ব ি গত সং েহ যাগ হেব না, ধু দলীয় সং েহ যাগ হেব। তাছাড়া না বল
বা ওয়াইড বেল ব াটসম ান ই া করেল িহট কের রান িনেত পােরন, তেব তখন ধু রান আউট হবার স াবনা থাকেব,
অ কান আউট (ক াচ, া ) গণ হেব না। এভােব নওয়া রান ব াটসম ােনর ব ি গত সং েহ ও যাগ হেব।
3)

অ া ায়ােরর সংেকত

ম ােচর িবিভ ধরন
খলার িনয়ম, সময়সীমা ও সেবা ওভােরর সংখ ার ওপর িভি কের আ জািতক মােনর ি েকট খলা িতন ধরেনর
হেত পাের। সবেচেয় পুরাতন ও সনাতন প িতর নাম হে ট ি েকট। একিদেনর সীিমত সেবা ৫০ ওভােরর
খলার নাম হে ওয়ান ড ম াচ। িবিভ দেশর মেধ অ ি ত আ ািনক ওয়ান ড ম াচেক ওয়ান ড ই টার াশনাল
(ODI) বেল। ওয়ান ড ম ােচর িমিন- সং রণ হে সীিমত ২০ ওভােরর খলা Twenty20 (T20) ি েকট।
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ট ম াচ - ািসক াল ি েকট
যতদূর জানা যায়, মলেবান ি েকট াউে ড অে িলয়া ও ইংল াে ডর মেধ ি েকেটর থম ট ম াচিট অ ি ত
হেয়িছল এবং এেত অে িলয়া ৪৫ রােন জয়লাভ কের। সাধারণত ' ট
াটাস' পাওয়া দশ েলার মেধ ট ম াচ
অ ি ত হয়। ি েকেটর সেবা কতৃপ International Cricket Council (ICC) িবিভ দশেক যাগ তার িভি েত
'ট
াটাস' িদেয় থােক। সাধারণত ট ম াচ েলা ই দেশর মেধ িসিরজ িহসােব খলা হয়। এটা এক থেক
সাত ম াচ পয হেত পাের। সব ম াচ েলা াগিতক দেশর মােঠই অ ি ত হয়। ট
খলায় খেলায়ােড়রা সবসময়
সাদা পাশাক পিরধান কের এবং খলায় লাল রংেয়র বল ব ব ত হয়।
িত দেল ১১ জন খেলায়াড় িনেয় ৫ িদন ব াপী এই ম াচ চেল। িত িদেনর খলােক িতন সশেন ( িত সশন = ই
ঘ টা) ভাগ করা হয়। অথাৎ িবিভ িবরিত বাদ িদেয় মাট খলার (সি য়) সময় ৬ ঘ টা। এছাড়া ৪০ িমিনট মধ া
ভাজ, চা- িবরিতর জ ২০ িমিনট এবং ইিনংস পিরবতেন ১০ িমিনট। কােনা ধরেনর বাধা- িব না ঘটেল িতিদন
৯০ ওভার খলা হয়। উে খ , সশন ও িবরিতর সময় েযাগ আবহাওয়া বা অ কান কারেণ পিরবতন করা যেত
পাের। ট ম াচ সবসময় িদেনর বলায় খলেত হয়, যিদও িবিভ কারণ ও শতসােপে ইদািনং day-night-এ ট
ম াচ খলার আইন পাশ হেয়েছ। এখােন ই দেল িতেযাগীতা হয় ইিনংস িভি েত। িত ইিনংেস একদল ব ািটং ও
অ দল বািলং কের। একিট ট ম ােচ সাধারণত চার ইিনংেসর খলা হয়। অথাৎ িতিট দল ইবার ব ািটং ও
ইবার বািলং করার েযাগ পায়। ট ম ােচ জয়/পরাজয় ফলাফেলর জ ৫ িদেনর মেধ ৪ ইিনংস খলা স
করেত হয়। যিদ তা না হয় ই দেলর মেধ রান বা উইেকেটর পাথক যতই হাক না কন ফলাফল হেব " "।
আেলাচনার িবধােথ মেন কির 'এ- দল' ও 'িব- দল'-এর মেধ ট ম াচ হে । টেচ িজেত 'এ- দল' িস া িনল য
তাঁরা থম ইিনংেস ব ািটং করেব। তরাং 'িব- দল' বািলং করেব। এই মু েত আমরা বলেত পাির
টা (১ম ইিনংস)
এভােব হেলও টে র িনয়ম অ যায়ী পালা েম ২য় ইিনংেস 'িব- দল' ব ািটং করেব ও 'এ- দল' বািলং করেব, ৩য়
ইিনংেস 'এ- দল' আবার ব ািটং করেব ও 'িব- দল' আবার বািলং করেব এবং ৪থ বা শষ ইিনংেস 'িব- দল' ব ািটং
করেব ও 'এ- দল' বািলং করেব। উে খ , িতিট ইিনংেসর সেবা ওভােরর সংখ া ও সময় অিনিদ ! অথাৎ যখন
ব ািটং দেলর সবাই আউট হেয় যােব অথবা ব ািটং দল ঘাষণা িদেয় ইিনংেসর ইিত টানেব তখনই ইিনংস শষ বেল
পিরগিণত হেব।
িতিট ইিনংেসর স াব পিরসমাি িনে র য কান একিট হেত পাের:
1. ব ািটং দেলর সবাই আউট হেয় গেছ অথাৎ ১০ উইেকট পেড় গেছ।
2. উইেকট হােত থাকা অব ায় ব ািটং দেলর ক াে েনর ইিনংেসর সমাি ঘাষণা (Declares)। সাধারণত উইেকট
হােত থাকা অব ায় কান দল যিদ মেন কের য তাঁেদর যেথ রান সং হ হেয়েছ তখন দেলর ক াে ন ই া
করেল declare িদেত পাের।
3. ৪থ বা শষ ইিনংেস জতার জ যিদ েয়াজনীয় রান হেয় যায়।
4. ম ােচর জ িনধািরত চুড়া সময় যিদ শষ হেয় যায়।
িড ােরশন: ব ািটং দেলর ক াে ন দেলর সবাই আউট হওয়ার আেগই যিদ
ায় ইিনংেসর সমাি ঘাষণা কের
তখন তােক ি েকেটর ভাষায় 'Decleration' বেল। এিট ম ােচর য কােনা সময় করা যায়। সাধারণত 'Decleration'
দওয়ার অ তম উে
হে ম ােচর ফলাফল - এর পিরবেত জয়/পরাজেয়র মাধ েম িনধারণ করা - যখােন
'Decleration' দওয়া ব ািটং দেলর জেয়র স াবনা বিশ থােক।
উদাহরণ: মেন কির টেস িজেত 'এ- দল' ১ম ইিনংেস ব ািটং কের ৪০০ রান সং হ কের অল আউট হেয়েছ এবং এর
জ সময় লেগেছ দড় িদন। ২য় িদেনর মধ া িবরিতর পর 'িব- দল' ব ািটং
কের। ৩য় িদেনর মধ া িবরিতর
আেগই সব উইেকট হািরেয় 'িব- দল'-এর সং হ মা ২৫০ রান। অথাৎ এই মু েত 'এ- দল' 'িব- দল' থেক ১৫০
রােন এিগেয় আেছ এবং ব ািটং- এর মাধ েম ৩য় ইিনংস
কেরেছ। ৪থ িদেনর মধ া িবরিতর পর দখা গল 'এদল'-এর সং হ ৩০০ রান এবং উইেকট হািরেয়েছ মা চারিট। অথাৎ 'এ- দল'-এর মাট সং হ (৪০০+৩০০) ৭০০
রান এবং তারা ই া করেল ৩য় ইিনংেসর খলা আেরা অেনক ণ চািলেয় যেত পারেব। যেহতু ছয় উইেকট অবিশ
আেছ।
এখন আমরা যিদ ম ােচর সািবক স াব পিরি িত িনেয় ভািব তাহেল িড ােরশেনর ব াপারিট পির ার হেব। এই
মু েত ম ােচর ৫ িদেনর মেধ ায় চার িদন শষ এবং বাকী আেছ এক িদন থেক িকছু বিশ। চলিত ৩য় ইিনংস শষ
হওয়ার পর আেরা একিট ইিনংস (৪থ) বাকী যিটেত 'িব- দল' ব ািটং করেব। এখন 'এ- দল' যিদ ব ািটং অনবরত রেখ
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আজেকর িদনও (৪থ িদন) শষ কের দয় তেব রােনর পাথক হেব (৭০০- ১৫০) ৫৫০ রােনরও বিশ। ৫ম িদেন শষ
ইিনংেস ব ািটং করেত নেম 'িব- দল' ভাবেব 'এ- দল'- ক হারােত এক িদেনর মেধ ৫৫০- এর ওপের রান নওয়া
তােদর পে অস ব। তরাং র ণা ক ব ািটং কের কানরকেম ম ােচর শষ সময় পয সব উইেকট না হািরেয় িঠেক
থেক ম াচ করাই হেব বুি মােনর কাজ। তাই 'এ- দল'-এর উিচত হেব ৪থ িদন যখনই রােনর পাথক ৫০০- এর
ওপের যােব তখনই 'Decleraton' িদেয় ৩য় ইিনংেসর সমাি টানা। তাহেল 'িব- দল'- ক ৪থ িদেনই শষ ইিনংেসর
ব ািটং করেত নামেত হেব। এেত 'এ- দল' 'িব- দল'- ক অল আউট করার জ অথাৎ ৪থ ইিনংস শষ করার জ
পযা সময় পােব এবং ম ােচ 'এ- দল'-এর জতার স াবণা থাকেব বিশ।
ফেলা অন: থম ইিনংেস ব ািটং দল ত রান কেরেছ ২য় ইিনংেস িতপ দেলর (১ম ইিনংেসর বািলং দল) রােনর
সংখ া তার চেয় ২০০- এর অিধক কম হেত পারেব না। অ থায় ফেলা অেন পড়েব। আমরা জািন ১ম ইিনংেস 'এদল' ব ািটং কেরিছল। মেন কির ১ম ইিনংেস 'এ- দল' ৪০০ রান কেরেছ এবং ২য় ইিনংেস 'িব- দল' ব ািটং- এ নেম
মা ১৯০ রান কের সাবই আউট হেয় যায়। যেহতু 'িব- দল'-এর রান সং হ খুবই কম (২১০ রান িপিছেয়) তাই এখন
'এ- দল'-এর ক াে ন যিদ মেন কের জতার জ তাঁেদর সং হকৃত ৪০০ রান যেথ এবং ই া করেল পালাবদেলর
িহসােব িনেজরা ব ািটং- এর মাধ েম ৩য় ইিনংস
না কের 'িব- দল' ক আবােরা ব ািটং করেত ( ত ভােব ব ািটংএর মাধ েম ৪থ ইিনংস
করার জ ) িনেদশ িদেত পাের। এেক ি েকেটর ভাষায় 'follow-on' বলা হয়। এখন
আবার ব ািটং- এ নেম িব- দল' যিদ ২১০ বা তার ওপের রান কের তেব 'এ- দল' আবার ব ািটং- যােব। (অথাৎ আেগ
বােদ দওয়া ৩য় ইিনংেসর খলা হেব) আর 'িব- দল' যিদ ২১০ রান সং হ করেত না পাের তেব 'এ- দল' এক ইিনংস
হােত রেখ ম াচ িজেত যােব এবং এিট হেব 'িব- দল'-এর জ ল াজনক পরাজয়।
একিট ট

ম ােচর সমাি িন িলিখত য কান একিট হেত পাের:

1)

চার ইিনংেসর খলায় চতুথ ইিনংেস ব ািটং দল ('িব- দল') বািলং দেলর ('এ- দল') সবেমাট সং হ রােনর চেয়
বিশ রান করার আেগই অল আউট হেয় গেছ। বািলং দল ('এ- দল') পাথক গত রােন িজতেব। মেন কির, ৩য়
ইিনংেসর খলা শেষ 'এ- দল'-এর মাট সং হ ৬২০ রান। চতুথ ইিনংেসর খলা শেষ ('িব- দল' অল আউট)
'িব- দল'-এর মাট সং হ ৬০০ রান। ফলাফল 'এ- দল' ২০ রােন িজেতেছ।

2)

চার ইিনংেসর খলায় চতুথ ইিনংেস ব ািটং দল ('িব- দল') বািলং দেলর ('এ- দল') সবেমাট সং হ রােনর সমান
রান কের অল আউট হেয় গেছ। ফলাফল টাই। মেন কির, ৩য় ইিনংেসর খলা শেষ 'এ- দল'-এর মাট সং হ
৬২০ রান। অল আউট হওয়ার মু েত 'িব- দল'-এর মাট সং হ ৬২০ রান। খলার ফলাফল টাই। ট
খলায়
এ ধরেনর টাই খুবই ব িত মী ঘটনা। (ি েকট খলায় ' ' ও 'টাই'-এর পাথক !)

3)

চার ইিনংস খলায় চতুথ ইিনংেস ব ািটং দল ('িব- দল') অল আউট হওয়ার আেগই বািলং দেলর ('এ- দল')
সবেমাট সং হ রােনর চেয় বিশ রান কেরেছ। ব ািটং দল ('িব- দল') অবিশ থাকা উইেকেট িজতেব। মেন
কির, ৩য় ইিনংেসর খলা শেষ 'এ- দল'-এর মাট সং হ (১ম ইিনংস + ৩য় ইিনংস) ৬২০ রান। চতুথ ইিনংেসর
খলায় ছয় উইেকট হািরেয় (চার উইেকট অবিশ আেছ) 'িব- দল'-এর মাট সং হ (২য় ইিনংস + ৪থ ইিনংস)
৬২১ রান। ফলাফল 'িব- দল' চার উইেকেট িজতেছ।

4)

২য় ইিনংেসর ব ািটং দল ('িব- দল') ফেলা অেনর কারেণ ৩য় ইিনংেস আবােরা ব ািটং- এ নেম ১ম ইিনংেস 'এদল'-এর সং হ রােনর চেয় বিশ রান করার আেগই অল আউট হেয় গেছ। ১ম ইিনংেসর ব ািটং দল ('এ- দল')
এক ইিনংস + পাথক গত রােন িজেতেছ। মেন কির, ১ম ইিনংেস 'এ- দল' ৪০০ রান কেরেছ এবং ২য় ইিনংেস
'িব- দল' ব ািটং- এ নেম মা ১৯০ রান কের সাবই আউট হেয় গেছ। ৩য় ইিনংেস (ফেলা অেন) আবােরা
ব ািটং- নেম 'িব- দল' ২০০ রােন অল আউট। ই ইিনংেস 'িব- দল'-এর মাট সং হ হেলা ১৯০+২০০=৩৯০
রান। তাই ফলাফল 'এ- দল' এক ইিনংস + ১০ রােন িজেতেছ।

5)

খলায় ফলাফল হওয়ার আেগই যিদ ট
খলার মাট সময় পিরেয় যায় তাহেল খলা হেব। এ অব ায় কান
দেলর রান বিশ বা কান দেলর উইেকট বিশ ইত ািদ গণ হেব না। এিট সাধারণত ট ম ােচর শেষর িদন
ঘেট থােক। মেন কির, ৩য় ইিনংেসর খলা শেষ 'এ- দল'-এর মাট সং হ (১ম ইিনংস + ৩য় ইিনংস) ৬২০
রান। ৫ম িদেন চতুথ ইিনংেসর খলায় বলােশেষ 'িব- দল'-এর মাট সং হ (২য় ইিনংস + ৪থ ইিনংস) ৬০০
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রান এবং তখেনা তােদর চার উইেকট অবিশ আেছ। অথাৎ 'িব- দল'-এর চেয় 'এ- দল'-এর ২০ রান বিশ।
িক ম ােচর চুড়া ফলাফল । কারণ ম ােচর সময় শষ হেয় গেছ, িক ইিনংস তা শষ হয়িন! তাই ট
ম ােচ অেনক সময় দখা যায় শষ ইিনংেস িবেশষ কের শেষর িদন ব ািটং দল পরাজয় এড়ােনার জ রান
বাড়ােনার ঝুঁিক না িনেয় কান রকেম ম ােচর শষ সময় পয িঠেক থাকার চ া কের।
6)

িবেশষ কের বৃি বা অ কান কারেণ বিশরভাগ সময় খলা ব থাকেল সাধারণত ম াচ বািতল ঘাষণা করা
হয়। তেব অেনক সময় ম াচ বািতল না কের
ঘাষণা করেত পাের। যিদও এ ধরেনর ঘটনা খুবই িবরল।

ওয়ান ড ম াচ - জনি য় ি েকট
এক িদেনর ৫০ ওভােরর ম ােচর িনয়মকা ন সহজ।
 িত দেল ১১জন খেলায়াড় িনেয় ই দেলর মেধ খলা হয়।
 একজন বালার সেবা ১০ ওভার (20% of 50 overs) বল করেত পারেব।
 য দেলর ক াে ন টেচ িজতেব িতিন িস া নেবন তাঁেদর দল আেগ ব ািটং করেব নািক বািলং করেব।
 ব ািটং দল অল আউট (১০ উইেকট হারােনা) না হওয়া পয বা ৫০ ওভােরর ইিনংস খেল যত রান তুলেব
সিট ২য় দেলর ( বািলং দল) জ টােগট হেব।
 িবরিতর পর ৫০ ওভােরর ২য় ইিনংস
হেব যখােন আেগর বািলং দল ব ািটং করেব এবং আেগর ব ািটং
দল বািলং করেব। এখােন ব ািটং দেলর (২য় দল) টােগট থাকেব আেগর ইিনংেস ব ািটং করা দল (১ম দল)
থেক বিশ রান করার এবং বািলং দেলর (১ম দল) চ া থাকেব ব ািটং দেলর (২য় দল) সবাইেক যত
তাড়াতািড় স ব আউট করা ও ৫০ ওভােরর মেধ যােত তােদর িনেজেদর সমান বা বিশ রান তুলেত না পাের
সভােব বািলং করা।
 ২য় ইিনংেসর খলা শষ হওয়ার পর যিদ দখা যায় য ১ম দেলর রান বিশ তাহেল ১ম দল যত রান বিশ তত
রােন িজেতেছ। যিদ ২য় দল উইেকট অবিশ থাকা অব ায় ১ম দেলর দওয়া রােনর টােগট অিত ম কের
তখন ২য় দেলর হােত য কয়িট উইেকট অবিশ থােক তত উইেকেট িজতেব। আর যিদ ম াচ শষ হওয়ার পর
উভয় দেলর রােনর সংখ া সমান থােক খলা 'টাই'।
 খেলায়ােড়রা সাধারণত রিঙন পাশাক পিরধান কের এবং খলায় সাদা রংেয়র বল ব ব ত হয়।
এছাড়া িফি ং- এর

ে িন িলিখত িনয়ম েলা মানা হয়:

 ইিনংেসর থম ১০ ওভাের (Mandatory Powerplay) বািলং দল ৩০ গজ বৃে র বািহের 'জেনর বিশ
খেলায়াড় রাখেত পারেব না এবং এই 'জন িফ ার াইকার ব াডসম ােনর পিজশন থেক ১৫ গেজর মেধ
(slip, leg slip or gully positions) থাকেত পারেব।
 এর পের পাঁচ ওভার কের 'িট পাওয়ারে রেয়েছ। এ েলার একিটেক fielding powerplay এবং অ িটেক
batting powerplay বেল। এ 'িট পাওয়ারে ১৫তম ওভােরর পের এবং ৪০তম ওভােরর আেগ শষ করেত
হেব। এ েলেত বািলং দল ৩০ গজ বৃে র বািহের িতন জেনর বিশ খেলায়াড় রাখেত পারেব না।
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Powerplay ছাড়া বাকী ওভার েলােত বািলং দল ৩০ গজ বৃে র বািহের ৫ জেনর বিশ খেলায়াড় রাখেত
পারেব না।

ইিনংেস কান কারেণ সেবা ওভােরর সংখ া কমেল স অ পােত পাওয়ারে র ওভােরর সংখ াও কমেব। পাওয়ারে
ছাড়া বাকী সাধারণ ওভার েলােত ৩০ গজ ইনার- িফে র বািহের ৫জন িফ ার থাকেব। সই সােথ এটাও মানেত হেব
য লগ সাইেড ইনার এবং আউটার িফে িমেল সেবা চার জন িফ ার থাকেত পারেব।

বৃি বা েযাগ আবহাওয়ার জ খলা সামিয়কভােব ব থাকেল খলা ৫০ ওভার থেক কিমেয় আনা হয় বা অেনক
সময় পেরর িদন অ ি ত হয়। এ ব াপাের িব ািরত িস াে র জ Duckworth-Lewis method নােম একিট
নীিতমালা অ সরণ করা হয়।
িটেটােয়ি ট - িবেনাদন ি েকট
িটেটােয়ি ট ি েকেটর িনয়মকা ন িন িলিখত কেয়কিট ব িত ম ছাড়া ওয়ান ড ম ােচর মেতাই। আসেল িটেটােয়ি ট
হে ি েকেটর িবেনাদন সং রণ! এখােন খলার মাধ েম দলীয় পারফরম া যাচাই করার েযাগ কম।
 এখােন ইিনংেস সেবা ওভার ২০।
 যিদ কান বালার বল করার সময় পিপং ি স অিত ম কের না রান িহসােব ব ািটং দল ১ রান পােব এবং
বালার বলিট পুনরায় 'ি িহট' বল িহসােব বিলং করেব।
 একজন বালার সেবা ৪ ওভার (20% of 20 overs) বল করেত পারেব।
 বািলং দল লগ সাইেড কখেনা পাঁচ জেনর বিশ িফ ার রাখেত পারেব না।
 ইিনংেসর থম ৬ ওভাের বািলং দল ৩০ গজ বৃে র বািহের 'জেনর বিশ খেলায়াড় রাখেত পারেব না।
 থম ৬ ওভােরর পর বাকী ওভার েলােত বািলং দল ৩০ গজ বৃে র বািহের পাঁচ জেনর বিশ িফ ার রাখেত
পারেব না।
 উভয়দেলর সমান রান হওয়ার কারেণ যিদ ফলাফল টাই হয় তেব ' পার ওভার'-এর মাধ েম জয়- পরাজয়
িমমাংসীত হেব। অথাৎ এক ওভােরর িমিন ইিনংস! থেম একদল এক ওভাের ব ািটং করেব ও অ দল
বািলং করেব। তারপর আেরক ওভাের দল বদল হেয় আেগর ব িটং দল বািলং করেব এবং আেগর বািলং
দল ব ািটং করেব। এই ই ওভাের রান/উইেকট িহসাব কের জয়- পরাজয় িমমাংসীত হেব।
বাংলােদশ ি েকট
পািক ান যখন ট ি েকেটর াটাস পায় বাংলােদশ তখন পািক ােনর অ গত পূব পািক ান। তখন জাতীয়
ি েকেটর ায় সব খেলায়াড় িছল পি ম পািক ােনর। পূব পািক ােনর মা ষ মােঝ- মেধ ধু ি েকেটর দশক হওয়া
ছাড়া খলার তমন একটা েযাগ পত না। ধু অথৈনিতকভােব নয় এমনিক খলাধূেলায়ও তখন পূব পািক ান িছল
অবেহিলত। তাই যুে া র বাংলােদশেক শূ থেকই
করেত হেয়িছল ি েকেটর যা া।
অেনক চড়াই- উৎরাই পিরেয় বাংলােদশ আ জািতক ি েকেট সব থম আ কাশ কের ১৯৭৯ সােল ইংল াে ড
অ ি ত আইিসিস িফেত অংশ হণ করার মাধ েম। সবােরর টুণােমে ট চার ম ােচর 'িটেত তারা হের যায় এবং
'িটেত জয়লাভ কের। এর সাত বছর পর ১৯৮৬ সােলর ৩১ মাচ এিশয়া কােপ ি েকেট বাংলােদশ সব থম
একিদেনর আ জািতক ি েকট ম াচিট খেল পািক ােনর িবপে । ১৯৯৭ সােল বাংলােদশ আইিসিস িফ জেত এবং
এর মাধ েম থমবােরর মেতা ১৯৯৯ সােলর িব কাপ ি েকেট অংশ হেণর েযাগ পায়। বাংলােদশ এই িব কােপ
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পািক ান এবং টল া ডেক পরািজত কের। ১৯৯৭ সাল থেক বাংলােদশ ি েকট দল আইিসিস ওয়ানেড খলুেড় দশ
িহেসেব ওয়ানেড ি েকট ম াচ খেল আসিছল। অবেশেষ ২০০০ সােলর ২৬ জুন বাংলােদশ দশম ট খলুেড় দশ
িহেসেব আইিসিস'র সদ পদ লাভ কের।

িবিভ দশ ও সং া
ই টার াশনাল ি েকট কাউি ল বা আইিসিস (International Cricket Council) ি েকেটর আ জািতক পযােয়র
সেবা ি েকট পিরচালনা কতৃপ । ১৫ জুন, ১৯০৯ সােল ইংল াে ডর লডেস এই িত ােনর যা া
হয়। ১৯৬৫
সােল সং ার নাম পিরবিতত হেয় ই টার াশনাল ি েকট কনফাের নামকরণ করা হয়। পূেব কবলমা ট েখলুেড়
দশ েলাই এর অ ভু িছল। ১৯৮৯ সােল আবােরা এর নাম পিরবতন কের হয় 'ই টার াশনাল ি েকট কাউি ল'
যা অদ াবিধ চিলত। আইিসিস’র বতমান সদ সংখ া ১০৫িট দশ, যার মেধ ১০িট পূণসদ রেয়েছ যারা
ট েখলুেড়, ৩৮িট সহেযাগী সদ , ৫৭িট ীকৃত সদ । আইিসিস ি েকেটর ধান িনয় ণকারী এবং িবিভ
আ জািতক িতেযািগতা আেয়াজন কের, যার মেধ ি েকট িব কাপ অ তম। আইিসিস একই সােথ িবিভ ট
ম াচ, একিদেনর আ জািতক ম াচ, আ জািতক িট- টুেয়ি ট ম ােচর জ আ ায়র ও ম াচ রফারী িনেয়াগ দয়।
আইিসিস, সং ার কাড অব ক ডা মেন চেল, যা আ জািতক ম ােচর পশাদারী মান বজায় রােখ। এছাড়া সং ার
নীিত- দমন ইউিনট (আক ) এর মাধ েম নীিত ও ম াচ- গড়ােপটার িব ে ব ব া হণ কের। আইিসিস সদ
দেশর মােঝ অ ে য় ি পাি ক িসিরেজর (সকল ট ম াচ) সূিচ িনধারণ কের না। সং ািট সদ
দেশর ঘেরায়া
ি েকট িনয় ণ কের না এবং খলািটর আইন ণয়ন কের না। মিরেলেবান ি েকট াব খলািটর আইন ণয়নকারী
সং া। আইিসিস'র সদর দ র বতমােন বাই শহের অবি ত। আইিসিস িতন রিবিশ সদে র ব ব া রেখেছ।
পূণা সদ ভূ দশিট ি েকট পিরচালনা বােডর দল েলা আ ািনকভােব ট ি েকট খলায় অংশ হেণর
অিধকারী।
ট
াটাস পাওয়া দশ েলার তািলকা:
1. অে িলয়া (১৯০৯)
2. ইংল া ড (১৯০৯)
3. দি ণ আি কা (১৯০৯)
4. ভারত (১৯২৬)
5. িনউিজল ানড (১৯২৬)
6. ওেয় ইি ডজ (১৯২৬)
7. পািক ান (১৯৫৩)
8.
ীলংকা (১৯৮১)
9. িজ াবুই (১৯৯২)
10. বাংলােদশ (২০০০)
এছাড়াও সহেযাগী সদ ভূ ৩৮িট ি েকট পিরচালনা বােডর ায়ী িত ান রেয়েছ ও ি েকট খলা আেয়াজন কের
থােক; িক তারা পূণ সদে র পযােয় পেড় না। সহেযাগী সদ ভূ ৩৮িট দেশর মেধ T20 াটাস আেছ মা ৮িট
দেশর যার মেধ ৬িট দেশর ( আফগািন ান, আয়ারল া ড, টল া ড, সংযু আরব আিমরাত, হংকং এবং পাপুয়া
িনউিগিন) ওয়ান ড াটাসও রেয়েছ। এই ছয়িট দশ থেক চারিট দশেক বাছাই কের ট
াটাস পাওয়া
দশ েলার সােথ িব কাপ ি েকট টুনােমে ট অংশ হেণর েযাগ দওয়া হয়। এছাড়া ৩য় েরর ৫৭িট দশ হে
আইিসিস- র ীকৃত সদ (Affiliate Members)।
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উে খ , ১৯৬১ সােলর ম মােস দি ণ আি কা কমনওেয়লথ ত াগ করেল, তারা আইিসিসর সদ পদও হারায়।
বণৈবষম অধ ায় শষ হওয়ার পর ১৯৯১ সােল দি ণ আি কা পুণরায় পূণ সদ
েপ িহেসেব িফের আেস। কেয়কিট
ট িসিরেজ বশ দূবল িত ি তা করায় ২০০৫ সােলর শষ িদেক িজ াবুেয় আইিসিস'র অ েরােধ বা
ায় ট
ি েকট থেক িনেজেদর নাম ত াহার কের নয় এবং আগ , ২০১১ সােল ায় ছয় বছর
া িনবাসন থেক আবার
িফের আেস।
ারকাড ও শ সংে প
ি েকেটর ফলাফলেক িব ািরতভােব কােশর জ
ারেবাড ব বহার করা হয়। এখােন সংে েপ ব ািটং ও বািলং
দেলর দলীয় ার এবং সইসােথ িতিট খেলায়ােড়র ব ি গত ার দওয়া থােক। ারকাড বাঝার আেগ
ি েকেটর িকছু শ সংে প জানা জ ির।

িনেচর

ারেবাডিট উদাহরণ িহসােব দখােনা হল:
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1. ই ন র ব াটসম ান ট ডুলকার 'c Shahid Afridi b saeed Azmal'-এর অথ হে সাঈদ আজমেলর বেল
ট ডুলকার শট করার পর শহীদ আি িদ বলিট ধের ফেলেছন। অথাৎ ট ডুলকার 'catch out' হেয়েছন। ডান পােশর
85, 160, 115, 11, 0, 73.91 সংখ া েলার অথ হে যথা েম ট ডুলকােরর ব ি গত সং হ ৮৫ রান, ি েস িছেলন
১৬০ িমিনট, বল মাকােবলা কেরেছন ১১৫িট, চােরর বাউ ডাির ১১িট, ছয়- এর বাউ ডাির নই এবং গেড় িত ১০০
বেল ৭৩ দশিমক ৯১ রান কেরেছন।
2. ভারত অিতির

রান পেয়েছ লগ বাই ৮, ওয়াইড ৮ এবং না বল ২, মাট ১৮ রান।

3. ভারত ৯ উইেকট হািরেয় ৫০ ওভার ২৩১ িমিনেট খেল সবেমাট ২৬০ রান কেরেছ।
4. ছয় ন র উইেকেট ধািন আউট হেয়েছন, তখন ভারেতর দলীয় রান িছল ২০৫ এবং বলিট িছল ৪১ ওভােরর পর ৪থ
বল।
5. বালার ওমর ল ৮ ওভার বল কেরেছন, রান ছাড়া কান ওভার নই (Maidan 0), মাট রান িদেয়েছন ৬৯ , কান
উইেকট িনেত পােরনিন এবং িত ওভাের গেড় রান িদেয়েছন ৮ দশিমক ৬২।

----------------------------------------------------------------------------------------------------সূ : ICC, উইিকিপিডয়া, এনসাইে ািপিডয়া, ই টারেনট, প - পি কা
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